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ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

     Identificació de la sessió
Núm.: 4 
Caràcter: ordinari
Data: 2 de maig de 2017
Horari: 19 hores fins 19:43 hores.
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sr. Joan Lacruz Gil
Sr. Josep Reales Expósito, s’incorpora a les 19:16 hores.
Sr. Josep Vila Badillo
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Andreu Tohà i Brunet
Sr. Andrés Sierra Dib

Sr. Pablo Fernández Fernández, Secretari Interventor

ORDRE DEL DIA  

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Proposta d'aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits.
3.  Moció  en  relació  a  la  sentència  del  Tribunal  Constitucional  relativa  a  l'impost  sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
4.  Moció referent a la reinversió del superàvit a l'administració local per a la millora dels
serveis públics i l'execució d'inversions prioritàries.
5. Donar compte dels decrets d'alcaldia.
6. Informació d'alcaldia.
7. Precs i preguntes.
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS.

Aprovació  de  les  actes  de  la  sessió  ordinària  de  7  de  març  i  de  l'acta  de  la  sessió
extraordinària 18 d'abril.

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat.

2.  PROPOSTA D’APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

L’alcalde llegeix i explica el punt. 

Atesa l’existència de crèdits pertanyents a exercicis anteriors els quals no ha estat possible
reconèixer amb càrrec al pressupost de l’exercici corresponent a la despesa efectuada. 

Vist l’informe d’Intervenció de data 26 d’abril de 2017, on consta que en aplicació de l’article
60.2  del  Reial  Decret  500/1990,  de  20  d’abril,  el  reconeixement  d’obligacions
corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol motiu, no ho haguessin estat en aquell
a  què  corresponien,  és  competència  del  Ple  de  la  Corporació,  i  que  en  aquest  supòsit
concret és possible la seva realització. 

Atesa la necessitat de procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits indicats amb la
finalitat  de fer efectiu el  seu pagament amb càrrec al pressupost municipal  per l’exercici
2017, vigent. 

Es Proposa al Ple de la Corporació el següent acord: 

Primer.-  Aprovar el reconeixement dels  crèdits  amb un import total  de 15.873,55 Euros,
corresponents a exercicis anteriors que es relacionen en l’Annex I adjunt a l’expedient. 

Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2017, els corresponents crèdits. 

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat.
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3. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

L’alcalde llegeix i explica el punt.

Atès que per Sentència del  Tribunal Constitucional,  de data 16 de febrer de 2017,  s’han
declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de
juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori
Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions
d’inexistència d’increments de valor.

Atès  que  la  sentència  del  TC  conté  un  mandat  al  legislador  perquè  porti  a  terme  les
modificacions o adaptacions del  règim legal de l’Impost sobre l’Increment del  Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.

Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU continguda al
Reial  Decret  Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel  qual  s’aprova el  Text Refós de la  Llei
d’Hisendes Locals (TRLHL),  el  text dels articles 107 i  110.4 d’aquesta llei  és pràcticament
idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals,
raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi de pronunciar sobre els esmentats
articles del TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre la
plusvàlua,  ho farà en termes equivalents als de la Sentència de referència.

Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments haguessin de
procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a terrenys
que no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència d’una regulació
estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no s’han d’assumir,  en cap cas, pels ens
locals afectats. 

El Grup Municipal d'ERC proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència,  un projecte de llei de
modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl
deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts a l’esmentada
Sentència del TC.

Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de  Pressupostos Generals de l’Estat
per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte
d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats
liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia
experimentat cap increment.
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Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i
liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa Urbana.  
Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant del
finançament  dels  ens  locals,  amb  l’objectiu  que  esdevinguin  unes  administracions
sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències que
els pertoquen.

Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de
Catalunya,  del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC.

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat.
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4.  MOCIÓ REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
PER  A  LA  MILLORA  DELS  SERVEIS  PÚBLICS  I  L’EXECUCIÓ  D’INVERSIONS
PRIORITÀRIES.

L’alcalde llegeix i explica el punt.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió dels seus recursos.
D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no
financers, va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels comptes
municipals.  D’altra  banda,  la  prioritat  absoluta  del  pagament  d’interessos  i  deute  públic,
derivada  d’una  modificació  de  la  Constitució que  posava  els  interessos  dels  bancs  per
davant  de  l’interès  públic.  Finalment,  una  vegada  consolidat  l’equilibri  pressupostari  i  la
reducció  de l’endeutament,  els  ajuntament es  troben amb la  restricció  de la  regla  de la
despesa que limita l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en
termes de PIB,  malgrat  que la  pròpia  evolució  de l’economia ha provocat  un increment
d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania.
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma com
una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-
los en etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB
no  s’ha  vist  reflectida  a  les  economies  domèstiques  ni  a  les  pimes,  de  manera que els
ajuntaments  hem  de  seguir  aportant  recursos  per  donar  resposta  a  les  nombroses
necessitats  socials  existents,  així  com  a  la  implementació  de  polítiques  de  foment  de
l’ocupació i l’activitat econòmica.
D’altra  banda,  l’Estat  espanyol  efectua  la  distribució  del  marge  de  dèficit  públic  sense
considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració,
resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats autònomes i  amb els
municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de
la regla de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen
per compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol.
La  conseqüència  de  tot  plegat  és  que  els  ajuntaments  porten  cinc  anys  consecutius
acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé tenir-
los  aturats  als  bancs.  L’any  2016 el  superàvit  de  les  administracions  locals  va  ser  7.083
milions d’euros, un  0,64% del PIB.  La suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és
gairebé de 26.000 milions.
El  projecte  de  pressupostos  generals  de  l’Estat  per  l’any  2017,  aprovat  pel  Consell  de
Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, conservant
només el petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb l’agreujant que no
serà d’aplicació fins que no s’aprovi  de manera definitiva el  pressupost,  previsiblement al
mes de juny.
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària per
evitar  els  excessos  d’altres  èpoques,  també  entenem  que  aquestes  normes  han  de  ser
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proporcionades i  coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament .  En aquest
sentit,  reivindiquem  que  els  ajuntaments  que  compleixen  els  requeriments  en  matèria
d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus
superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials,
promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al
municipi.
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions
d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits.
Atès  que  el  conjunt  d’administracions  locals  ha  reduït  considerablement  el  seu  volum
d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora canvis
en la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a destinar a
inversions  financerament  sostenibles  es  veurà  molt  condicionat  per  l’endarreriment  en
l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat.

Per  tot  l’exposat,  el  grup  d’Esquerra  Republicana  a  l’Ajuntament  de  Campins  proposa
d’adopció dels següents acords:

Primer.-  Instar al Govern de l’Estat que autoritzi,  de manera urgent, que els ajuntaments
puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del pressupost
2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment de la regla de la
despesa ni l’estabilitat pressupostària.

Segon.-  Instar  al  Govern  de  l’Estat  que  autoritzi  als  ajuntaments  amb  una  ràtio
d’endeutament  inferior  al  60%  sobre  els  ingressos  corrents  a  fer  ús  del  romanent  de
tresoreria  per  a  l’execució  d’inversions  prioritàries,  sense  que  aquestes  computin  en  els
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, computant
només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió.

Tercer.- Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma de
millors  serveis  públics  i  inversions  prioritàries,  garantint  la  sostenibilitat  de  les  finances
municipals.

Quart.-  Comunicar  aquest  acord  al  Govern  espanyol,  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat.
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5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 

7 de 10

Número Extracte
31 Autorització re-facturació per fuita d'aigua.
32 Conveni de col·laboració Enginy automàtica SL.
33 Autorització gravació  d'espot publicitari a la carretera Bv5114 al seu pas per Campins
34 Inici expedient Protecció de la legalitat urbanística.
35 Concessió llicència d'obres E.M.B.
36 Altes padró febrer de 2017
37 Ordenar pagament relació F/2017/4
38 Aprovació pagament relació F/2017/4
39 Bestreta 
40 Ordenar el pagament pàrquing BSM per formació
41 Pagament nòmina març 2017
42 Ordenar pagament assegurances 2017
43 Aprovar despeses assegurances 2017
44 Ordenar pagament relació F/2017/5
45 Aprovar pagament relació F/2017/5
46 Assistència a plens primer trimestre 2017
47 Autorització pas II Marxa Ciclista Calella
48 Bestreta 
49 Aprovació text conveni "La Mostela" subvenció 2017
50 Reintegrament a Diputació subvenció 14/X/112065
51 Pagament factures domiciliades març 2017
52 Aprovació text conveni Associació Cultural Els Forns
53 Nomenament cap de brigada
54 Altes padró mes de març 2017
55 Comunicació prèvia obres M.B.C.
56 Ordenar pagament Subvenció Associació Cultural els Forns
57 Ordenar pagament Subvenció La Mostela
58 Ampliació horària del servei d'arquitectura.
59 Creació partida per Subvenció llibre "Aroma de Benzina"
60 Ordenar pagament Subvenció llibre " Aroma de Benzina"
61 Aprovar i ordenar pagament autoliquidació canon aigua A.C.A.
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El senyor Tohà pregunta quants membres formen actualment la brigada municipal  i  fins
quan hi seran. Pregunta també si el nomenament de cap de brigada comporta un augment
de sou i fins quant es cobrarà l’increment aprovat pel decret 53/2017.

El  senyor alcalde li  respon que mentre hi  hagi  ajudes  de la  Diputació de Barcelona,  del
Consell  Comarcal o del S.O.C., per la contractació d’aturats aquestes s’aprofitaran. També
que el complement el percebrà el cap de brigada mentre desenvolupi aquestes funcions. 

6. INFORMACIÓ D'ALCALDIA

L’alcalde informa que el proper dia 10 de maig té una reunió al Departament d’Ensenyament
per parlar de l’Escola de Campins. Aquesta escola té 10 anys i des de fa 5, la direcció del
centre està demanant sense èxit al Departament que es pinti l’escola. També s’han detectat
greus goteres fruit de les darreres tempestes que cal arranjar. 
Atesa la falta d’activitat de l’empresa que fa el manteniment de l’escola, la brigada municipal
ha pintat l’escola, i per aquest motiu l’alcalde manifestarà el seu descontent a la reunió.

L’alcalde informa que s’han canviat els suports per penjar pancartes de l’entrada del poble
per uns que disposen de politja, faciliten la tasca de penjar pancartes i eviten riscos.

Informa també que s’han signat  3 convenis  de  col·laboració  amb diferents  entitats  dels
municipi: Els Forns, La Mostela i l’Ampa per tal de regular les subvencions que reben. 

Seguint els comentaris de l’anterior Ple s’han iniciat converses amb la Conselleria d’Habitatge
del  Consell  Comarcal  per  rebre  informació  detallada  de  com  contactar  amb  els  bancs
propietaris  d’habitatges  buits  a  Campis,  per  tal  de  destinar-los  a  lloguer  social,  i  el
procediment necessari en cas que no s’hi avinguin per expropiar-los l’ús per lloguer social.
Esperem trucada de la consellera per rebre informació.
El senyor Sierra pregunta quantes cases estan o poden ser susceptibles d’ocupació, al que
l’alcalde li respon que és coneixedor de dues cases ocupades. 

L’Alcalde informa que la previsió de liquidació del pressupost del 2016 és de 500.000€,
atès que només es poden destinar a inversions sostenibles, i ara que ja es té en ordre la
comptabilitat,  i  adequada  a  la  normativa  actual  es  pot  començar  a  treballar  en  nous
projectes. 
Hi havia partides que calia regularitzar i fins i tot detallar partides de 2009, així ara es podrà
començar amb l’arranjament de camins,  adequació de l’enllumenat públic,  actualització i
revisió dels comptadors de l’enllumenat públic, entre d’altres. Aquesta revisió s’havia de fer
cada 5 anys, i feia 20 anys que no es feia. També segueix la tasca de revisió de comptabilitat
per l’estalvi energètic que duu a terme el consell comarcal fruit del conveni signat, i que ha
permès la revisió i adequació de tots els contractes de subministrament elèctric (potències,
preus, etc).
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El senyor alcalde indica que es vol dur a terme un concurs d’idees per la cobertura de la pista
poliesportiva  atès  que  hi  va  haver  molta  gent  que  no  estava  d’acord  amb  el  projecte
presentat. 

El senyor Sierra pregunta qui, i quanta era la gent que mostrava el seu desacord i quin era el
criteri. 

El  senyor  alcalde  li  respon  que  a  la  reunió  hi  havia  una  quarantena  de  persones  i  que
aproximadament la meitat va mostrar el seu desacord al projecte presentat, fet pel que es
va decidir buscar projectes alternatius. 

El senyor Sierra indica que aquest projecte va estar a informació pública a l’Ajuntament.

El senyor Fernández de Mera indica que els primers sorpresos en el desagrad dels veïns és el
propi equip de govern, atès que el projecte era bo, però van presentar uns bons arguments
envers el projecte que van ser suficientment convincents per aturar-lo. 

El senyor Sierra indica que a tots els projectes que es presentin sempre hi haurà una vintena
de persones que estaran en d’acord. 

El senyor alcalde suggereix que la propera vegada s’intentarà mobilitzar a la major part de la
població possible per tant que opinin en relació als projectes proposats i que finalment sigui
el Ple qui decideixi.

El Senyor de Mera indica que es farà tot el possible perquè sigui un procediment el més
obert possible i que agradi a tothom.

El senyor Tohà diu que és l’entrada del poble i s’ha d’estudiar molt bé el que es fa ja que fa
baixada, i per tant és una decisió molt difícil com per deixar-les a criteri del poble. 

El secretari explica en que consisteix un concurs d’idees. 

L’alcalde segueix explicant que s’han iniciat  els  treballs  per procedir  a  l’arranjament de la
drecera de Sant Celoni en el tram de Campins, i que juntament amb el regidor Fernández de
Mera han anat a Sant Celoni a reunió amb l’Alcalde per parlar del tram que passa per Sant
Celoni.  Aquest  ha informat que no hi  ha  partida prevista pel  2017,  que s’ha realitzat  un
projecte i que es preveurà partida pel 2018 si aconsegueixen subvenció. 

En  resposta  al  senyor  Tohà  pel  que  fa  a  l’Agermanament,  desprès  d’una  reunió  amb la
Comissió,  s’ha enviat una carta a França de la que no s’ha rebut resposta. Tot i  que som
coneixedors que a Saint Guilhem Lè Desert tenen problemes amb la coordinació de la seva
comissió; per tant per ara es deixa el tema aturat fins que es reprenguin converses. L’alcalde
indica que seguirà treballant per mantenir l’agermanament viu però sense obligar a ningú. 

9 de 10

mailto:ajuntament@campins.cat


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

El dia 3 de maig està previst adjudicar els treballs de neteja de la Franja perimetral i parcel·les
de titularitat municipal de la Urbanització de les Esplanes, tot i que algun dels propietaris
encara no han autoritzat el pas per la seva propietat.

7. PRECS I PREGUNTES

El senyor Tohà indica que per experiència un dels propietaris de la Franja posarà impediment
com ha fet en altres ocasions. 

El  senyor Tohà també indica que si  es  fes publicitat  relativa  a la  fibra  òptica  més veïns
s’adheririen.
El senyor Vila li respon que l’Ajuntament no pot fer publicitat d’una companyia privada. 
El senyor Fernández de Mera indica que fins la rotonda hi ha fibra òptica. 
El senyor Tohà indica que seria interessant saber quanta gent hi ha interessada en la fibra
òptica i quin cost tindria el fer-la arribar a Campins.

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

Campins, document signat electrònicament al marge. 
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