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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 8
Caràcter: ordinari
Data: 23 de novembre de 2016
Horari: 19 hores fins 19:21 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. Pablo Fernández Fernández, Secretari Interventor

Ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Proposta d'acord d'aprovació del Pressupost i la plantilla del personal per l'exercici 2017.

3. Proposta adhesió i delegació al Consorci Besòs Tordera l'exercici de la competència municipal

en matèria de sanejament en alta (col·lectors, bombaments i estacions depuradores) 

4. Donar compte dels decrets de l'alcaldia 120 a 187.

5. Informació d'alcaldia.

6. Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Abans d'iniciar l'ordre del dia el Senyor alcalde adverteix de que és el segon Ple en que no
assisteixen els regidors de l'oposició tot i haver estat convocats amb la suficient antelació.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 13 de setembre de 2016 i 2 de novembre de
2016.

VOTACIÓ: Unanimitat.

2.  PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER
L’ANY 2017.

L'alcalde llegeix i explica el punt:

Format el pressupost general d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic, així
com les seves bases d'execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de
treball, de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 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.

Vista la memòria d’Alcaldia,

Vist i conegut el contingut dels informes del Secretari – Interventor,

Es proposa el Ple l’Adopció del següent acord:

PRIMER.  Aprovar  inicialment  el  pressupost  general  de  l'Ajuntament  de  Campins,  per  a
l'exercici econòmic 2017, juntament amb les seves bases d'execució, el resum per capítols
del qual és el següent:
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ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES 632.200,00 €
A.1. OPERACIONS CORRENTS 609.400,00 €
CAPÍTOL 1: despeses de personal 226.565,00 €
CAPÍTOL 2: despeses corrents en béns i serveis 340.885,00 €
CAPÍTOL 3: despeses financeres 0,00 €
CAPÍTOL 4: transferències corrents 41.950,00 €

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 22.800,00 €
CAPÍTOL 6: inversions reals 22.800,00 €
CAPÍTOL 7: transferències de capital 0,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES 0,00 €
CAPÍTOL 8: actius financers 0,00 €
CAPÍTOL 9: passius financers 0,00 €

TOTAL: 632.200,00 €
ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES     632.200,00 €
A.1. OPERACIONS CORRENTS 632.200,00 €
CAPÍTOL 1: impostos directes 290.600,00 €
CAPÍTOL 2: impostos indirectes 2.500,00 €
CAPÍTOL 3: taxes, preus públics i altres ingressos 130.300,00€
CAPÍTOL 4: transferències corrents 208.800,00€
CAPÍTOL 5: ingressos patrimonials

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 €
CAPÍTOL 6: alienació d'inversions reals 0,00 €
CAPÍTOL 7: transferències de capital 0,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES 0,00 €
CAPÍTOL 8: actius financers 0,00 €
CAPÍTOL 9: passius financers 0,00 €

TOTAL: 632.200,00 €
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SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER. Exposar  al  públic  el  pressupost  general  per  al  2017,  les  bases  d'execució  i  la
plantilla de personal aprovats, durant un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província de Campins i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte
de la presentació de reclamacions pels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el  cas que no es presenti  cap
reclamació.

CINQUÈ.  Trametre'n  una  còpia  a  l'Administració  de  l'Estat,  així  com  a  la  Generalitat  de
Catalunya.

Sotmès a votació: S'aprova per unanimitat. 

mailto:ajuntament@campins.cat


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

3. PROPOSTA ADHESIÓ I DELEGACIÓ AL CONSORCI BESÒS TORDERA L'EXERCICI DE LA
COMPETÈNCIA  MUNICIPAL  EN  MATÈRIA  DE  SANEJAMENT  EN  ALTA  (COL·LECTORS,
BOMBAMENTS I ESTACIONS DEPURADORES).

L'alcalde llegeix i explica el punt:

El Consorci Besòs Tordera es va fundar l’any 1988. Actualment està integrat per 52 Ajuntaments

del Barcelonès, Osona, Vallès Occidental i Oriental, el  Consell Comarcal del Vallès Oriental, la

Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci per a la gestió dels

residus del Vallès Oriental.

Les seves finalitats són:

– Coordinació dels ajuntaments i organismes que l’integren.

– Solució als problemes ambientals del medi fluvial.

– Optimització dels recursos humans i materials.

– Establiment de mecanismes de col·laboració amb d’altres entitats.

Funcions.

- Redactar estudis, plans i projectes.

– Establir mecanismes de control de la contaminació i qualitat ambiental.

– Executar obres de sanejament i ambientals.

– Prestar serveis.

– Impulsar l’educació ambiental.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Formular acord d’adhesió al CBT tot ratificant l’acord d’aprovació definitiva de la
modificació del  Estatuts del  Consorci Besòs Tordera, vigents des de la seva publicació al
BOPB el 18 de juliol de 2016.

Segon.- Delegar  al  Consorci  Besòs  Tordera  l'exercici  de  la  competència  municipal  en
matèria  de  sanejament  en  alta  (col·lectors,  bombaments  i  estacions  depuradores)
corresponents a aquest Ajuntament i que inclou la potestat respecte a la gestió del serveis
d’acord amb allò previst a l’article 4 de la llei 7/85.

Tercer.- Acordar que l’Ajuntament de Campins continuarà estant integrat al Consorci Besòs
Tordera en el nivell d’Actuació de Sanejament en Alta, que comporta la realització per part
del Consorci de les actuacions assenyalades a l’article 5è, als punts 1 i 2 de l’article 6è, i així
mateix a l’Annex II dels seus Estatuts.
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Quart.- Nomenar representant al CBT al regidor de medi ambient Josep Vila i Badillo.

Cinquè.- Traslladar certificació del present acord a l'Entitat delegada Consorci Besòs Tordera
perquè en prenguin coneixement i  efectes,  especialment,  per a la  seva acceptació en la
primera sessió que se celebri de la seva Junta General.

Sisè.- Facultar a l'Alcaldia per a la signatura de quanta documentació sigui necessària per a
l'execució del present acord.

Sotmès a votació, s'aprova per unanimitat.
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4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA 120 A 187.

L'alcalde dóna compte del decrets de l'alcaldia dictats: 
120 Pagament factures domiciliades F_2016_13 I F_2016_14
121 Concessió llicència obres a LL.P.C amb Dni 77529908J
122 Obertura expedient sancionador animals de companyia
123 Sol·licitud re-facturació per fuita
124 Autorització marxa ciclista
125 Canvi de titularitat de nínxol 2 fila 9
126 Bestreta mes de juliol JPM
127 Canvi titular comptador aigua
128 Sol·licitud re-facturació aigua per fuita
129 Sol·licitud acumulació Pablo Fernández a St. Pere de Vilamajor
130 Pagament nòmina juliol
131 Pagament assistència a Plens de maig i juny 2016
132 Liquidació retirada tarima de fusta
133 Altes padró mes de juliol
134 Pagament factures domiciliades F_2016_16 i F_2016_17 
135 Aprovar Pagament relació F_2016_ 15
136 Ordenar pagament relació F_2016_ 15
137 Pagament ADF
138 Pagament Associació els Forns
139 Pagament Consell Comarcal i Conveni CDIAP
140 Acceptació de la subvenció de Serveis Socials i emergència energètica
141 Bestreta
142 Autoritzar aparcament Festa Major
143 Pagament nòmines agost 2016
144 Canvi titularitat nínxol
145 Altes padró mes d'agost 2016
146 Re-facturació aigua per fuita
147 Prorroga contracte GRR
148 Pròrroga contacte JRF
149 Canvi titularitat nínxol 3-16
150 Canvi titularitat nínxol 2-16
151 Canvi titular comptador servei aigua.
152 Ordenar pagament relació F_2016_ 18
153 Aprovar Pagament relació F_2016_ 18
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154 Sol·licitud PUOSC
155 Ordre d'enderroc
156 Autorització pas per Campins marxa ciclista Challenge in costa brava
157 Reclamació danys fanal via pública
158 Pagament nòmina mes de setembre
159 Caducitat de l'expedient.
160 Pagament factures domiciliades F_2016_19 i F_2016_20
161 Inici Procediment sancionador animals de companyia
162 Ordenar pagament relació F_2016_ 18
163 Aprovar Pagament relació F_2016_ 18 
164 Devolució fiança obres exp. 184/2016
165 Bestreta
166 Pagament factures domiciliades F_2016_22 i F_2016_23 setembre
167 Assistència a Plens tercer trimestre 2016
168 Altes padró mes de setembre
169 Concessió de targeta d'aparcament
170 Imposició sanció I.K. 
171 Modificació de crèdit 4/2016
172 Pagament nòmina mes d'octubre 2016
173 Ordenar pagament relació F_2016_ 24
174 Aprovar Pagament relació F_2016_ 24 
175 Convocatòria Ple extraordinari 2 de novembre
176 Decret de desconvocatòria del Ple de 2 de novembre
177 Aprovació del Calendari Fiscal 2017
178 Incoació procediment sancionador.
179 Modificació de crèdit 5/2016

180 Pagament de Domiciliats Octubre
181 Ordenar el pagament de la relació de factures 27/2016 Festa Major
182 Ordenar el pagament de la relació de factures F27 i 28 /2016
183 Aprovar el pagament de la relació de factures F27 i 28 /2016
184 Decret comunicació prèvia obres
185 Sol·licitud alta comptador aigua potable.
186 Desestimació sol·licitud danys per fuita d'aigua
187 Renúncia titular nínxol a favor de l'Ajuntament de Campins.
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5. INFORMACIÓ D'ALCALDIA.

El senyor alcalde informa que els treballadors de l'Ajuntament estan fent cursos de formació
i reciclatge per adaptar-se les noves normatives, tant la brigada com les administratives. 
S'ha dotat a la brigada d'uniforme, atès que fins ara mai n'havien tingut. 

Informa  que s'està treballant en la organització del Canicross solidari a favor de la Marató de
TV3. Serà la primera vegada que Campins organitza una marxa amb mascotes per recollir
fons i col·laborar en la investigació de l'ictus. 

S'està  treballant  per  la  declaració  de Béns Culturals  d'Interès Local.  Aquest  treball  es  va
iniciar al 2009, a principi del 2011 es va acabar l'informe. Es dona el fet que per la població
de Campins, el Ple no te competència per fer una declaració de BCIL, sinó que ho ha de
trametre al Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal que en facin la declaració; i fins el
2015 no s'ha fet arribar aquest informe. 
El Consell Comarcal sol·licita un nou informe, atès que han passat més de 3 anys, i també
demana més informació de les masies i autorització dels propietaris. 

Referent als passos de vianants sol·licitats, s'ha rebut el projecte redactat per la Diputació
per fer 3 passos de vianants sobre-elevats a la carretera per poder creuar la carretera sense
perill, i a la vegada serviran per fer reduir la velocitat dels vehicles. 

També s'ha demanat a la Diputació l'elaboració del Mapa Acústic, ja que aquest estiu s'ha
tingut algun conflicte entre veïns i restaurants. La Diputació ha instal·lat uns mesuradors que
permetran avaluar el grau de soroll. 

Aquest any per primera vegada s'ha comprat un número de la Grossa de Cap d'any que
correspon al número 08472 (codi postal del municipi de Campins). Malauradament només
hi ha 85 participacions per tant s'haurà de limitar a un dècim per casa per tal de que pugui
arribar al major nombre de veïns. 

Avui 23 de novembre, s'ha dut a terme la campanya de xipatge d'animals de companyia,
subvencionada per la Diputació de Barcelona. 

Seguint amb la política de dinamitzar el Casal s'estan fent diferents tallers: de memòria,
música,  percussió,  dansa,  tallers  i  xerrades  adreçats  a  pares  amb  adolescents  (una  per
aprendre a comunicar-se i l'altre de prevenció i bon ús de les xarxes socials). També s'estan
preparant més tallers com: alimentació, relaxació, prevenció del tabaquisme, etc.

Finalment informar que la biblioteca segueix endavant, gràcies a un grup de voluntàries que
classifiquen i cataloguen els llibres (actualment hi ha unes 1.000 referències). L'Ajuntament
ha  instal·lat  una  bústia  de  retorn,  i  s'ha  coordinat  amb  el  bibliobús  per  tal  de  treballar
conjuntament. 
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Per  acabar,  tot  i  que  no  tinc  encara  les  dades  exactes,  la  Festa  Major  ha  costat
aproximadament 24.000€, la festa de la Gent Gran 1700, la castanyada 500€ i la Fira de
La Glà 500€. Òbviament aquestes dades es poden contrastar a l'Ajuntament quan vulguin. 
Per aquest any s'han pressupostat els mateixos imports. 

6. PRECS I PREGUNTES. 

No n'hi han.

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

Vist-i-plau
L'alcalde

Joan Lacruz Gil

Campins, document signat electrònicament al marge. 
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