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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

      Identificació de la sessió
Núm.: 6
Caràcter: ordinari
Data: 13 de setembre de 2016
Horari: 19 hores fins 19:40
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

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

Sr. Pablo Fernández Fernández, Secretari Interventor

Excusen la seva presència:
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Joan Caturla Prims

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.  Proposta d'acord d'aprovació del compte general de l'exercici 2015.
3. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació de crèdit de 3/2016.
4. Proposta d'acord de modificació de les bases d'execució del pressupost. 
5. Moció adhesió de l'Ajuntament de Campins al projecte "No puc esperar!".
6. Donar compte dels decrets de l'alcaldia 119 a 146.
7. Informació d'alcaldia.
8. Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 19 de juliol de 2016.

VOTACIÓ: Unanimitat

2. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015

Donada la necessitat de procedir  a  l’aprovació del  Compte General  d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici de 2015.

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 disposat pels 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 2015 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: L'alcalde llegeix el punt i s'aprova per unanimitat.
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3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2016.

Atès que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent per a les
quals no existeix crèdit  o aquest és insuficient en el  Pressupost vigent de la  Corporació,
segons queda justificat en la Memòria que acompanya l'expedient, i atès que es disposa de
romanent  líquid  de  Tresoreria  segons  els  estats  financers  i  comptables  resultants  de  la
liquidació de l'exercici anterior.

Atès que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir.

Atès  que  es  va  emetre  Informe  d'Avaluació  del  Compliment  d'Avaluació  de  l'Objectiu
d'Estabilitat  Pressupostària  i  la  Intervenció  va  informar  favorablement  la  proposta  de
Presidència.

Atès el que disposa l'article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l'expedient  de  modificació  de  crèdits  n.º3/2016,  en  la
modalitat de crèdit extraordinari  i  suplement de crèdit,  finançat amb càrrec al romanent
líquid de Tresoreria resultant de la  liquidació de l'exercici  anterior,  d'acord amb el  resum
següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària Descripció Euros
1532 619 Asfaltat Camins 100.000€
165 623 Millora Enllumenat Públic 40.000€

TOTAL DESPESES 140.000€

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la 
liquidació de l'exercici anterior, en els termes següents:

Altes en Conceptes d'Ingressos

Aplicació 
pressupostària

Descripció Euros

870 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 140.000,00 €
TOTAL INGRESSOS 140.000,00 €
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SUPLEMENT DE CRÈDIT

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària Descripció Euros
011 91000 Amortització Préstec LT 60.000€

TOTAL DESPESES 60.000€

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la
liquidació de l'exercici anterior, en els termes següents:

Altes en Conceptes d'Ingressos

Aplicació
pressupostària

Descripció Euros

870 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 60.000€
TOTAL INGRESSOS 60.000€

SEGON. Exposar aquest expedient al públic  mitjançant anunci  en el Butlletí  Oficial  de la
Província de Barcelona, per  un termini  de quinze dies,  durant  els  quals  els  interessats  el
podran  examinar  i  presentar  reclamacions  davant  del  Ple.  L'expedient  es  considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'han presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

L'alcalde llegeix el punt i s'aprova per unanimitat.

El senyor Sierra pregunta quins camins s'arranjaran. 
El senyor Lacruz respon que els Camins de Can Bruguera i Ca l'Abril. 
El senyor Sierra pregunta per la titularitat del Camí de Ca l'Abril. 
El  senyor  Lacruz respon que es  comprovarà  i  s'arranjaran camins  públics  o camins  d'ús
públics.
El senyor Tohà afegeix algunes observacions a tenir en compte per l'asfaltat de Ca l'Abril, i
Can Bruguera com la possibilitat de coopagament.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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4.  PROPOSTA  D’ACORD  DE  MODIFICACIÓ  DE  LES  BASES  D’EXECUCIÓ  DEL
PRESSUPOST.

Atès que s'han de modificar les Bases d’Execució del Pressupost per declarar ampliable una 
aplicació pressupostària.  

Atès els recursos recaptats afectats a les depeses de l’ajuntament en la organització de la 
Festa  Major  2016.

Atès el que estableix el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la Bases d’Execució del Pressupost 2016 en el
sentit següent:

Modificar la Base 9.1 que resta redactada de la següent manera: 
1.- Es consideraran aplicacions pressupostàries ampliables aquelles que corresponguin a 
despesa finançada amb recursos expressament afectats d’acord amb el següent detall:

Aplicació d’Ingrés Aplicació de Despesa

30400 Cànon de l’Aigua 161 .22501 Cànon de l’Aigua

30900 Prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària

231. 48000 Ajuts Socials

39900 Altres Ingressos Diversos 338. 22611 Festa Major d’Estiu

Segon.- Exposar al públic, les bases d'execució  durant un termini de quinze dies, mitjançant
anuncis  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona i  en  el  taulell  d'anuncis  de
l'Ajuntament,  a  l'efecte  de  la  presentació  de  reclamacions  pels  interessats.

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

L'alcalde llegeix el punt. 
VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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5.  MOCIÓ PER L'ADHESIÓ DE  L'AJUNTAMENT DE CAMPINS AL PROJECTE  "NO PUC
ESPERAR!"

NO PUC ESPERAR!  és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que
necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós.

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals
(malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients
sotmesos  a  cirurgia  per  un  càncer  de  recte,  i  tots  aquells  pacients  que  els  metges
col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure.

Un  dels  problemes  que més  angoixa  aquestes  persones  és  la  necessitat  contínua,  i  de
vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por de no
trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això pot suposar una minva de la
seva qualitat de vida.

L'Associació  de  Malalts  de  Crohn  i  Colitis  Ulcerosa  (ACCU)  emet  les  targetes  NO  PUC
ESPERAR!  perquè  aquests  pacients  les  utilitzin,  però  són  els  metges  de  les  Unitats  de
Malalties Inflamatòries Intestinals (MII) i Serveis de l'Aparell Digestiu col·laboradors qui les
lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i no són
nominals, però estan numerades per a seguir un control de lliurament.

Des de l'ACCU Catalunya a Catalunya, i des de les diferents ACCU que implanten el projecte
a  altres  zones  de  l’Estat  espanyol,  s'intentarà  arribar  a  acords  de  col·laboració  amb
establiments i equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el
més ràpidament possible als portadors de les targetes NO PUC ESPERAR!. 

Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors: 

1. Equips mèdics d’Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins pacients
necessiten la targeta i quins no.

2. Ajuntaments  i  entitats  públiques,  que  conscienciïn  i  també  informin  sobre  aquest
problema,  adhereixin  els  lavabos  dels  seus  equipaments  al  projecte,  i  promoguin
l'adhesió d'associacions i establiments a NO PUC ESPERAR! 

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l'entrada ràpida i gratuïta als
seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i  a promoure la difusió del projecte
entre els seus associats.

4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques administratives i de
suport.
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A més, NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats:

 Facilitar  l'accés  ràpid  i  de manera gratuïta  als  lavabos als  pacients  en qualsevol  lloc  i
sempre que ho necessitin.

 Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que
tenen qui les pateixen.

D'aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la qualitat de
vida d'aquests pacients. 

Aquesta  iniciativa  fou  creada  l'any  2013  per  l'Associació  de  Malalts  de  Crohn  i  Colitis
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties Inflamatòries Intestinals
(MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El projecte NO PUC ESPERAR!
està en desenvolupament continu i  s’actualitza constantment tant per la incorporació de
nous pacients com per l'adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors.

El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport, a Catalunya, del Consell Consultiu
de  Pacients  del  Departament  de  Salut  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de  la  Societat
Catalana de Digestologia, de l'Institut Català de la Salut, de GETECCU (Grupo Español de
Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa), i la col·laboració d'AbbVie. 

Es per tot això que el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Campins, proposa al Ple de
la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- Demanar l’adhesió de l’Ajuntament de Campins al  projecte NO PUC ESPERAR!
amb la finalitat de col·laborar i ajudar en la difusió i campanya.

Segon.- Promoure l’adhesió dels comerços i associacions comercials de Campins al projecte
NO PUC ESPERAR!, i promoure campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per a
tota la ciutadania.

Tercer.- La Senyalització amb els adhesius corresponents els lavabos dels equipaments i
dependències municipals adherits.

Quart.- Donar compte del present acord a l’Associació de Malats de Crohn i Colitis Ulcerosa
de Catalunya (ACCU).

L'alcalde llegeix el punt. 
VOTACIÓ: Unanimitat
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6. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 119 A 146.

L'alcalde llegeix i explica el punt. 

119 Altes padró mes de juny 04/07/2016
120 Pagament factures domiciliades 11/07/2016
121 Llicència obres Ll.P.C 11/07/2016
122 Expedient sancionador animals de companyia 12/07/2016
123 Sol·licitud refacturació aigua per fuita 18/07/2016
124 Decret autorització pas per Campins de marxa ciclista 18/07/2016
125 Canvi titularitat nínxol 18/07/2016
126 Bestreta 18/07/2016
127 Sol·licitud canvi de nom de comptador de l'aigua 21/07/2016
128 Sol·licitud refacturació aigua per fuita 21/07/2016
129 Sol·licitud acumulació tasques de Secretaria 22/07/2016
130 Pagament nòmina mes de juliol 26/07/2016
131 Assitència Plens maig i juny 2016 01/08/2016
132 Aprovar liquidació retirada tarima LO BAR 01/08/2016
133 Sol·licitud d'alta al padró mes de juliol 01/08/2016
134 Aprovar i ordenar pagament domiciliats F/2016/16 01/08/2016
135 Aprovar relació de factures F/2016/15 01/08/2016
136 Ordenar el pagament de factures F/2016/15 01/08/2016
137 Ordenar pagament ADF 2016 04/08/2016
138 Ordenar pagament Associació Cultural els Forns 04/08/2016
139 Ordenar pagament Consell Comarcal i CDIAP 04/08/2016
140 Programa Serveis Socials, cohesió social i emergència energètica 08/08/2016
141 Bestreta 10/08/2016
142 Aparcament Festa Major 24/08/2016
143 Pagament nòmina mes d'agost 24/08/2016
144 Canvi titularitat nínxol 24/08/2016
145 Altes padró mes d'agost 06/09/2016
146 Sol·licitud de refacturació per fuita d'aigua 07/09/2016
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7. INFORMACIONS D'ALCALDIA

L'alcalde informa que l'Associació Cultural els Forns i el Club de Lectura han fet una aportació
molt important de llibres, i han demanat un espai al casal per posar-los i fer el servei de
préstec i biblioteca que gestionarà un grup de voluntàries. 
Actualment venen a endreçar, catalogar, etc. 

També fa esment als següents punts:

- S'ha pintat el casal, tant el primer pis com la planta baixa utilitzant els colors corporatius. 
- S'ha retolat la furgoneta
- S'ha reparat la bomba del dipòsit de Can Guilla. 
- S'està mirant per ubicar un mirall a la zona del Descàrrec i també s'està mirant la cruïlla del
carrer de Can Bruguera. 
- S'ha col·locat una barana sobre el parc infantil de la zona de l'escola, i dins l'escola s'ha fet
una llossa de formigó i a sobre cautxú per tal de que no es facin mal. S'està estudiant la
possibilitat  d'ubicar  un rocòdrom que demana l'escola.  També s'ha  pintat  l'escola  abans
d'iniciar el curs.

8. PRECS I PREGUNTES

El senyor Tohà pregunta referent a la festa major:

- Indica que Hotel Cochambre ha sigut el millor grup que ha tocat a Campins, però que el dia
escollit no era l'adient atès que normalment el sopar popular és un moment de trobada
amb amics i  familiars,  i  que la  gent va haver d'aixecar-se de les taules per  deixar  pas a
l'actuació. Proposa que s'estudiï  de cara a propers anys ja que sinó es perdrà el caliu del
sopar.
- Mostra el  seu descontent amb els inflables que es van portar pels  infants.  Pregunta si
estaven assegurats atès que no li semblaven segurs.
El senyor Reales li indica que totes les activitats estan assegurades. 
- Li sembla que la festa infantil va ser molt escassa i ridícules les activitats.

El  senyor  Reales  també indica  que la  idea  de sopar  i  Hotel  Cochambre no li  semblava
compatible, però que el dissabte sempre s'ha fet l'orquestra. S'estudiarà per l'any vinent i
també la possibilitat de canviar el sopar al dissabte.

El senyor Tohà creu que de cara l'any vinent desprès del sopar s'hauria de deixar més temps
entre el sopar i l'actuació, i entretant és podia fer un petit espectacle. Atès que aquest any va
ser acabar de sopar i haver de marxar. 
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El senyor Lacruz indica que efectivament els inflables han sigut una mica senzills, però que
van ser cedits per la Diputació i suposaven un estalvi per l'Ajuntament. 
Que s'ha intentat fer una festa major el més plural possible per totes les edats on hi va haver
concert per la gent gran, sopar popular, orquestra, havaneres, etc. 

El senyor Vila afegeix que es va decidir fer la festa infantil el diumenge, ja que així els joves
del poble col·laboren el la organització de la gimcana infantil, i és molt positiu que els joves
facin coses pels nens ja que així s'integren més.

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

Document signat electrònicament al marge. 

mailto:ajuntament@campins.cat

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Campins
	2016-12-21T10:53:29+0100
	Campins
	CPISR-1 C Joan Lacruz Gil
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Campins
	2016-12-21T12:48:11+0100
	Campins
	CPISR-1 C PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
	Ho accepto




