EXPEDIENT 112/2020
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Hi assisteixen:
Sra. M. Inmaculada Font Micola
Sra. M. Teresa Padròs Baranguer.
Sr. Josep Manel Reales Expósito
Sra. Carme Puchol i Tort
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Andreu Tohà i Brunet
Sr. Andrés Sierra Dib
Sra. Ana Mochales Collado, Secretària Interventora.

Ordre del dia:

Número: 2020-0003 Data: 22/07/2020

Identificació de la sessió
Núm.: 3
Caràcter: ordinària
Data: 18 de maig de 2020
Horari: 19 hores fins 21:30h
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

ACTA DEL PLE

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 9 de març de 2020.
2. Proposta d'aprovació del Pressupost municipal per l’exercici 2020.
3. Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la
capacitat pressupostària del món local.
4. Donar compte de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2019.
5. Donar compte de les actuacions i propostes que s’estan tramitant a la vista de la crisi
sanitària del COVID-19.
6. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
7. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l'acta de la sessió de 9 de març de 2020.
Sotmès a votació, s'aprova per unanimitat.
2. Proposta d'aprovació del Pressupost municipal per l’exercici 2020.

Vist i conegut el contingut dels informes del Secretari Interventor municipal, signats
electrònicament al marge en la data que hi figuri al mateix informe.
Es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a l'exercici
econòmic 2020, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de la qual per
capítols és el següent:

CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESPESES
DESCRIPCIÓ
Despeses de personal
Despesa en béns corrents i
serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
INGRESSOS

2020
AJUNTAMENT
224.900,00
425.761,20
0,00
65.006,66
76.844,39
52.000,00
8.428,52
0,00
0,00
852.940,77
2019

Número: 2020-0003 Data: 22/07/2020

Vist l’informe econòmic financer emès, signat electrònicament al marge en la data que
hi figuri el mateix informe.
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Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic
2020, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots
els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.

ACTA DEL PLE

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE CAMPINS PER
A 2020

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

IMPORT
321.050,00
2.500,00
151.307,85
257.774,92
0,00
0,00
120.308,00
0,00
0,00
852.940,77

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General, les Bases d'Execució i plantilla de
personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de
la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions
pels interessats.
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació, sense necessitat de l’adopció d’un nou acord.
CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Prenen la paraula el Sr. Sierra, el Sr. Tohà i el Sr. Fernández de Mera, per consultar el detall i
el destí de diferents partides de les que es donen explicacions per part de l’Alcaldia i la
Intervenció.
“Sotmès a votació, s'aprova per 4 vots a favor (ERC-AM), i 3 abstencions (2 de JxC i 1 de
CCP-E)”

3. Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la
capacitat pressupostària del món local.
MOCIÓ PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS AMB LA
FINALITAT D’AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL MÓN LOCAL
Els ajuntaments, com a institució més pròxima a la ciutadania, són agents clau en la
gestió i coordinació de les mesures que se’n deriven d’aquesta emergència sanitària
produïda pel covid-19. Des del primer dia, hem estat al peu del canó, per cobrir totes les
necessitats de la ciutadania i seguir prestant els serveis bàsics. Sempre, en tot moment,
al costat del govern de la Generalitat.

ACTA DEL PLE

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

Número: 2020-0003 Data: 22/07/2020

DESCRIPCIÓ
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
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CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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És més necessari que mai reorientar la política d'austeritat recollida en l'actual Llei
d’Estabilitat pressupostària, més encara davant l'anunci de la Comissió Europea d'activar
la clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la congelació de les regles fiscals
amb l'objectiu d'incrementar la despesa pública. Aquesta decisió ha de tenir la
corresponent transposició a la normativa estatal, evitant que es converteixi simplement
en un major marge de dèficit a distribuir per l'Estat i subjecte a les actuals directrius
pressupostàries. L’actual normativa és excessivament rígida per donar resposta a un nou
escenari de recessió econòmica, particularment en el cas de la seva aplicació a
l'administració local.

Número: 2020-0003 Data: 22/07/2020

D'acord amb l'actual normativa d'estabilitat pressupostària, quan un ajuntament liquida
el seu pressupost en situació de superàvit es veu obligat a destinar la major part a reduir
el nivell d'endeutament, segons estableix l'article 32 -Destinació del superàvit
pressupostari- de la LOEPSF. Tan sols una petita part queda disponible per a executar
inversions financerament sostenibles, d'acord amb el que disposa la disposició
addicional sisena -Regles especials per a la distribució del superàvit pressupostari-. L'import
restant s'acumula en el romanent de tresoreria, sent a la pràctica impossible la seva
reinversió ja que això suposaria l'incompliment de la regla de la despesa.
Si bé aquesta regla de despesa es va crear amb l’objectiu que les administracions
generessin estalvi durant les èpoques de creixement, el cert és que ha impossibilitat, per
exemple, incrementar el pressupost dels serveis socials quan la recuperació econòmica
encara no havia arribat al conjunt de les famílies.
Per tots aquests motius, cal una modificació de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per permetre que els ajuntaments puguin
disposar lliurement dels seus estalvis i també que se’ls permeti generar dèficit en
exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el cas
d’aquesta emergència sanitària, però també per poder donar resposta a altres situacions
d’urgència com una catàstrofe natural.
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Si bé les regles fiscals recollides en aquesta llei podien tenir un cert sentit quan els
ajuntaments presentaven situacions de desequilibri en els seus comptes, ho va deixar de
tenir en el moment que van ser capaços de generar superàvits i en canvi continuaven
existint necessitats urgents per atendre. A partir del 2015 és el moment en què la gran
majoria d'ajuntaments aconsegueixen generar superàvits que s’acaben convertint en
estructurals, ja que en gran part s'expliquen per majors ingressos tributaris vinculats a
procediments cadastrals, poc sensibles al cicle econòmic.

ACTA DEL PLE

També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma més
directa per la manca d’autonomia local, de capacitat de decidir on hem de destinar més
recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi del 2008.
Arran d’aquella crisi, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la Constitució, posant
com a prioritat absoluta el pagament del deute,per davant de qualsevol altra necessitat. I
d’aquesta acció se’n deriva la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la capacitat d’actuació dels
ajuntaments.
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La mesura recollida al decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20% del
superàvit 2019, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt de municipis de
tot l’Estat, resulta clarament insuficient si considerem que només l’any 2019 els
ajuntaments van obtenir un superàvit total de 4.000 milions d’euros, i que els estalvis
acumulats en forma de romanents disponibles ascendeixen a uns 17.000 milions
d’euros, segons dades del propi Ministeri d’Hisenda.

TERCER.- Realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin
disposar de tots els seus romanents sense condicions, i no s'hagin de destinar el
superàvit reduir deute.
QUART.- Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans
econòmics-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives
derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la
despesa i sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així com de
les mesures coercitives recollides als articles 25 i 26 de la mateixa llei.
CINQUÈ.- Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país per
bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma d’urgència de la
Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes, per tal que en
l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de major autonomia
a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir noves bonificacions
vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició ecològica.
SISÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del Senat, i
a les entitats municipalistes.
Sotmès a votació, s'aprova per unanimitat.
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SEGON.- Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per als
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell
d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Demanar, al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre que
els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat
situacions extraordinàries.

Número: 2020-0003 Data: 22/07/2020

Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents acords:
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4.- Donar compte de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2019.
Proposta de donar compte al Ple de la Liquidació del Pressupost General i de la seva
aprovació de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Campins.
Proposta d’Alcaldia
Vist que es va incoar procediment per aprovar la liquidació del Pressupost de l'exercici
2019.

Vist que es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària i de la Regla de Despesa.
De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del
Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària, es proposa al Ple l’adopció del
següent,
ACORD
Donar compte al Ple de la Corporació de la Liquidació del Pressupost General de
l’Ajuntament de Campins, exercici 2019 i de la seva aprovació mitjançant Decret d’Alcaldia
2020/0063 de 30 d’abril de 2020.

ACTA DEL PLE

Vist que es va emetre informe-proposta per part de la Secretaria d'aquest Ajuntament.

Número: 2020-0003 Data: 22/07/2020

Vist que va ser emès informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.

5.- Donar compte de les actuacions i propostes que s’estan tramitant a la vista de la crisi
sanitària del COVID-19.
Proposta de donar compte al Ple de les actuacions, mesures i acords en relació amb la
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Proposta d’Alcaldia
Vist que el dia 14 de març es va decretar l’estat d’alarma per part del govern central, que
es manté fins al dia d'avui.
Atès que aquest Consistori ha anat prenent mesures i acords necessaris i urgent, i en
moltes ocasions de manera ràpida i immediata per tal de donar resposta a les mesures
que s’han anat decretant i a les necessitats dels campinencs i campinenques.
Vist l’informe de l’Alcaldessa,

Codi Validació: 7PN5MME6F77L56A6QJZRCXJSG | Verificació: https://campins.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 7

Es donen per assabentats.
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Per tot el que s'ha exposat es proposa al Ple el següent ACORD
Donar compte al Ple de la Corporació de l’informe emès per l’Alcaldessa en relació amb
les actuacions, mesures i acords en relació amb la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.
Es donen per assabentats.

Sense comentaris es donen per assabentats.

Pren la paraula la Sra. Alcaldessa que explica la situació del tema de la xarxa wifi, tal com
es va acordar a l’anterior Ple. Es confirma que ja s’ha atorgat la llicència.
Pren la paraula el Regidor Sr. Tohà per demanar còpia de l’expedient.
Pren la paraula el Sr. De Mera per consultar com està la Biblioteca.
La Sra. Alcaldessa li confirma que encara està tancada a l’espera de veure com
evoluciona la situació sanitària.

ACTA DEL PLE

7. Precs i preguntes.

Número: 2020-0003 Data: 22/07/2020

6. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.

L'alcaldessa explica que la brigada i la secretària interventora ja es troben treballant de
forma presencial i el personal administratiu ho anirà fent per torns, atenent amb cita
prèvia i la resta de jornada continuarà treballant telemàticament, atenent per telèfon,
correu electrònic i seu electrònica.
I sense més assumptes per tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió de la qual
s'estén aquesta acta que jo com a secretari certifico.
Vist-i-plau
L'alcaldessa,
M. Inmaculada Font Micola.
Campins, document signat electrònicament al marge.
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Pren la paraula el Sr. Tohà per preguntar com evoluciona el treball del personal de
l’Ajuntament.

