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EXPEDIENT 106/2018

ACTA  DE  SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 3
Caràcter: ordinari
Data: 8 de maig de 2018
Horari: 19 hores fins 19:49hores.
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

ORDRE DEL DIA   

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Proposta d'acord d'adjudicació definitiva del contracte d'obres de Camí de Can Bruguera, car-
rer Turó i Rajoleria. (Exp. 191/2017)
3. Modificació de l'articulat de l'Ordenança Fiscal número 8: Taxa per la prestació de Serveis en
Cementiris locals, Conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. (Exp.109/2018)
4. Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària.
5. Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals.
6. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
7. Informació d'alcaldia.
8. Precs i preguntes.
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 d'abril de 2018.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.

2. Proposta d'acord d'adjudicació definitiva del contracte d'obres de Camí de Can Bruguera,
carrer Turó i Rajoleria. 

El Ple en sessió de data 9 de novembre de 2017, va aprovar l'expedient de contractació, mitjan-
çant procediment obert i oferta econòmicament més avantatjosa com únic criteri d'adjudicació
de les obres d’arranjament i pavimentació del camí de Can Bruguera i Carrer Turó i Rajoleria, tot
convocant-ne la licitació per import de 73.294,95 € (IVA exclòs), 88.686,89 euros (IVA inclòs).
Així mateix va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècni-
ques que han de regir el contracte.
Posteriorment el Ple en sessió de 23 de gener de 2018 va aprovar la convocatòria de licitació
mitjançant procediment obert que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Bar-
celona de data 1 de febrer de 2018.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten a l’expedient.
A l’acta de la mesa de contractació de 14 de març de 2018, en relació amb l’obertura dels so-
bres A de les proposicions presentades, que contenen la documentació administrativa, es fa
constar que són quatre les empreses que han resultat admeses per a participar en la licitació
de referència, la relació de les quals és la següent: 

1. Salvador Serra, S.A.
2. Construccions Deumal, S.A.
3. Agustí i Masoliver, S.A.
4. Aglomerats Girona, S.A.

A l’acta de la mesa de contractació de 14 de març de 2018, la presidència obre els sobres B
que contenen les proposicions econòmiques el resultat del qual és el següent: 

1. Salvador Serra, S.A., 67.400 € (IVA exclòs).
2. Construccions Deumal, S.A., 65.000 € (IVA exclòs).
3. Agustí i Masoliver, S.A., 60.223,14 € (IVA exclòs).
4. Aglomerats Girona, S.A., 63.033,66 € (IVA exclòs).
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En sessió plenària de data 3 d'abril de 2018, es va declarar l’oferta més avantatjosa i es va re-
querir la documentació corresponent a Agustí i Masoliver, S.A., que va presentar dintre del
termini establert.

És per això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Adjudicar el contracte d'obres d’arranjament i pavimentació del camí de Can Bruguera
i Carrer Turó i Rajoleria a Agustí i Masoliver, S.A., per un import 60.223,14 € (IVA exclòs).

Segon.- Facultar l’Alcaldia perquè signi el contracte de formalització d’aquesta adjudicació.

Tercer.- Publicar aquest acord d’adjudicació al perfil de contractant de l’òrgan de contracta-
ció, al qual es pot accedir a través de l’adreça següent: www.campins.cat.

Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Pú-
blic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de Con-
tractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.

3 de 16

mailto:ajuntament@campins.cat


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

3. Modificació de l'articulat de l'Ordenança Fiscal número 8: Taxa per la prestació de Ser-
veis en Cementiris locals, Conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local.

Atès que és necessari actualitzar alguns articles de l'Ordenança Fiscal número 8.
Atès el que disposa el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix en els seus articles 15 a 19 el procedi-
ment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal número 8: Taxa per la prestació de Ser-
veis en Cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, amb
la redacció que a continuació es recull:

1- Es modifica l’article 4 que resta redactat de la següent manera:

Article 4t. - Bases i quota tributària. 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
Concepte       Tarifa
Concessió de nínxols per un període de cinquanta anys.......................796,34 €.
Lloguer de nínxols per any (mínim 2 anys).................................................. 31,85 €.
Concessió de panteons per un període de cinquanta anys................1.592,68 €.
Servei de conservació, per nínxol i any...........................................................12,72 €.
Servei de conservació, per panteó i any........................................................19,08 €.
Transmissions.......................................................................................................95,55 €.
Expedició de duplicats........................................................................................31,85 €.

2- Es modifica l’article 5 que resta redactat de la següent manera:

Article 5è. Exempcions 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a determinació del deute tributari que
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

Malgrat el disposat a l’apartat anterior, es podrà bonificar la quota fins a un 90% quan els sub-
jecte passius acreditin escassa capacitat econòmica i d'acord amb l'informe de Serveis Socials. 
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Es contempla l'exempció del 100% pel canvi de titular en el cas dels títols que es van lliurar a
nom de "Família" per la seva actualització a nom d'un sol titular prèvia presentació de la docu -
mentació acreditativa de la titularitat. 

3- Es modifica l’article 7 que resta redactat de la següent manera:

Article 7è. Liquidació i cobrament. 
1. Anualment es formarà un padró específic o conjunt de recursos, per a la taxa de conservació i
neteja, que serà exposat al públic a l'efecte d'examen i reclamacions.
2. Les concessions s'entendran caducades si no s'ha sol·licitat la renovació dins dels 90 dies se-
güents a la data de caducitat d'aquestes. L'Ajuntament restarà facultat per a traslladar les restes
inhumades al lloc assenyalat en el mateix Cementiri.
3. La Corporació municipal, mitjançant acords o per aprovació d'un Reglament, determinarà les
condicions d'utilització del Cementiri, les característiques de les construccions, forma de col·loca-
ció de làpides i altres objectes, pintures, etc., així com la caducitat de les concessions, i la forma
de revertir a favor de l'Ajuntament.
4. Els deutes no satisfets, seran exigits per la via de constrenyiment.

4. S’afegeix una disposició addicional que resta redactada de la següent manera:

Disposició Addicional 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el mo-
ment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten cau -
sa.

5. Es modifica la disposició final que resta redactat de la següent manera:

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 8 de maig
del 2018, entrarà en vigor a partir de l'endemà de la publicació definitiva en el BOP i regirà fins
la seva modificació o derogació expressa.

Segon.- Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició
al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini
de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclama-
cions que estimin oportunes.
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Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, tenint en compte l'article 17.3 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
del 5 de març. 

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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4. Proposta d'acord d'aprovació de les Bases de participació en el Torneig de Futbol Sala,
edició 2018.

Atès que l'Ajuntament de Campins organitza el torneig de Futbol Sala previ a les activitats
de Festa Major. 

Atès que és necessari aprovar les bases reguladores de participació pel torneig d'enguany, es
proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el text de les Bases de participació del Torneig de Futbol Sala, edició 2018,  i
el model de full d'inscripció, el text literal és el següent:

Torneig de Futbol Sala 

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Campins, continuant en la seva tradició de l’organització del
Torneig de Futbol Sala, enguany ha preparat aquestes bases. 

Bases de participació al Torneig de Futbol Sala, edició 2018

a) Dates: 
1. Dissabte: 21 de juliol de 9 h a 21 h.

b) Situació: 
El torneig es realitzarà a la Pista Poliesportiva de Campins.

c) Participants: 
Podran participar equips locals i d’altres municipis.

d) Categories i edats: 
Podran participar en el torneig, equips amb jugadors majors de 18 anys.

e) Nombre d’equips i de jugadors:
El nombre màxim d’equips que podran participar en el torneig serà de 10 equips i un mínim de 8.
El nombre màxim de jugadors per equip serà de 10 i un mínim de 6 jugadors.
En cas de no complir amb el mínim proposat, l’organització es reserva el dret d’anul·lar el torneig
i tornar les inscripcions íntegrament als equips. 

f) Inscripcions i documentació: 
Les sol·licituds es poden presentar des del 21 de maig fins al 6 de juliol de 2018. 

No s’admetran sol·licituds presentades més tard del dia 6 de juliol per tal d’assegurar el correcte
funcionament del Torneig de Futbol Sala.
Formes de presentar les sol·licituds: 
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1. Presencial: a l’Ajuntament de Campins, de dilluns a divendres de 9h a 14h i dilluns i di -
mecres de 16h a 19h.

2. E-mail: a greales@campins.cat

Documentació a presentar: Full d’inscripció que ha de sol·licitar a l’ajuntament o trobarà a la
web, rebut de pagament i fotocòpia del DNI de tots els jugadors de l’equip.

g) Preu:
El preu per participar en el torneig serà de 120 euros, en concepte de 80 euros d’inscripció i 40
euros d’arbitratge.

En el preu està inclòs: Dinar (entrepà + 1 beguda) i un regal per a tots els participants. 

h) Pagament:
El pagament es pot realitzar de dues maneres:

3. Presencial: a l’Ajuntament de Campins, de dilluns a divendres de 9h a 14h i dilluns i di -
mecres de 16h a 19h.

4. Transferència al compte bancari: ES64 0182 6035 4902 0155 8379, indicant al concep-
te: «Torneig de Futbol Sala de Campins + el nom de l’equip»

i) Premis: 
Els premis del torneig es repartiran de la següent manera:

• 1r premi: 400 euros + trofeu
• 2n premi: 200 euros + trofeu
• 3r premi: 100 euros + trofeu

j) Horaris de joc:
Del 16 al 20 de juliol, tots els equips rebran un e-mail amb els horaris de joc de tot el torneig. 

k) Metodologia del joc:
El torneig s'estructurarà en una primera fase classificatòria en format de dues lliguetes i dues fa-
ses més amb format de lligueta, la fase de Campions (1 r i 2n del grup 1 i 1r i 2n del grup 2) i la fase
de consolació (3r i 4t del grup 1 i 3r i 4t del grup 2 de la classificatòria).

Primera fase:
• En format de lligueta, dos grups.  Jugaran tots contra tots a cada grup i en finalitzar

aquesta fase els dos primers de cada grup passaran a jugar la fase de campions el 3r i el
4t jugaran la fase de consolació.

En cas d’empat a punts passarà l’equip que tingui millor diferència de gols global, en el
cas que sigui igual passarà l’equip que hagi guanyat el partit entre els dos equips empa-
tats i si el partit a acabat en empat passarà l’equip que tingui més gols a favor en el glo-
bal.
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Segona fase: 

• En format de lligueta, dos grups (campions i consolació). Jugaran tots contra tots en el
seu grup corresponent.

En cas d’empat a punts guanyarà l’equip que tingui millor diferència de gols global, en el
cas que sigui igual passarà l’equip que hagi guanyat el partit entre els dos equips empa-
tats i si el partit a acabat en empat passarà l’equip que tingui més gols a favor en el glo-
bal.

l) Normativa: 
- Tots els jugadors d’un mateix equip han d’anar uniformats amb el mateix color de samarreta.

- Els partits tindran una duració de 20 minuts seguits.

- El descans entre partits serà de 5 minuts.

- Els equips hauran d’estar preparats per a jugar 10 minuts abans de finalitzar el partit anterior
al seu, si un partit comença més tard del previst per un retard d’un equip, el  partit se li donarà
per perdut per 0-3.

- Els partits seran arbitrats per àrbitres federats i les normes de joc seran les oficials de futbol
sala.

- Els jugadors han de mantenir total respecte amb l’equip contrari, amb l’organització i els arbi-
tres. Si hi ha un jugador o equip que no es comporti correctament quedarà automàticament fora
del torneig, si el problema és de més d’un jugador, l’equip quedarà fora.

- Els equips hauran de respectar el material (pilotes, porteries, reixes, vestuaris...) si un equip fa
mal bé qualsevol cosa, ho hauran d’abonar a l’organització.

m) Dades importants: 
 Inscripcions: del 21 de maig al 6 de juliol de 2018
 Pagament del Torneig: del 21 de maig al 6 de juliol de 2018
 Documentació requerida: Full d’inscripcions, rebut de pagament, fotocòpia del DNI de

tots els jugadors.

La participació en el torneig implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Per  més informació o dubtes,  podeu trucar a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Campins,
938475030, extensió 2006 (Gisela Reales).
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ANNEX – FULL D'INSCRIPCIONS

TORNEIG DE FUTBOL SALA DE CAMPINS

Full d’inscripcions d’equips

Nom de l’equip:

Dades dels jugadors

Nom i cognoms DNI Localitat Data de 
naixement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Segon.- Fer públic el present acord al taulell d'anuncis de la corporació i a la seu electrònica
de l'Ajuntament de Campins per un termini de 20 dies durant el qual els interessats presen-
tin les al·legacions que considerin convenients.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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5. Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017
del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a
fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.

Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat que
contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les catalanes
i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya
el que fa quan legisla tant amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per
randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones
tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat
pública, en els termes que estableixin les lleis”. 

Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra societat
ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la universalitza-
ció de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de totes les perso-
nes està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a altres resolucions i
normes de dret internacional que han estat subscrits per l’Estat espanyol i que clarament el
posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional.

L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar un
atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no compar-
tim.

Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de
Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la gra-
tuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Campins proposa
d’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern de
l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de Ca-
talunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mit-
jà del Servei Català de Salut.
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Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern de l’Estat amb la utilit-
zació constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya ex-
pressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de Catalunya.

Tercer.- Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que
garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al nos-
tre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits per
l’Estat espanyol.

Quart.- Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest model
davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta, di-
versa i inclusiva.

Cinquè.-  Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat
per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.

Sisè.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a les entitats municipalis-
tes del nostre país (ACM i FMC).

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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6. Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas cone-
gut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no per violació
els fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, a Pamplona. La resolu-
ció judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença i a
5 anys de llibertat vigilades després del compliment de la pena. El tribunal no ha considerat
el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i
tampoc no té en compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat.

La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses expertes
i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i d’Amnis-
tia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets és un greuge cap a totes
les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una posició de total desempara
a totes les dones supervivents d’aquests delictes. La sentència afavoreix la impunitat de les
agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que patei-
xen aquestes agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els este-
reotips de gènere influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats,
en especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de tots els acu-
sats a excepció del delicte lleu de furt.

És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la llum
el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Aquesta sen-
tència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del
debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que
l’exerceixen. 

Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme mesures de
prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la prevenció
de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem una dècada d’ençà de l’apro-
vació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
que garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de
violència masclista.

No és No! Cap violació és justificable o interpretable.

13 de 16

mailto:ajuntament@campins.cat


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

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Campins proposa
d’adopció dels següents acords:

Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes d’agressions
sexuals.

Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant
el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències masclis-
tes perquè volem ser lliures no valentes.

Tercer.  Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere per tal
que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere,
que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista.

Quart.  Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels
drets de les dones.

Cinquè. Portar a terme un protocol en l'àmbit municipal per a la prevenció i l’abordatge de
situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure.

Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de
l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.

Setè. Comunicar aquest acord a les entitats del municipi, als grups polítics al Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes.

VOTACIÓ: s'aprova per unanimitat.
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7. Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
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Número Resum
68 Decret ordenar pagament pendents d'aplicar romanents exercici 2017.
67 Decret ordenar pagament relació F_2018_6 i abonament Endesa.
66 Decret aprovar pagament relació F_2018_6 i abonament Endesa.
65 Decret pagament factures domiciliades i comissions bancàries març 2018.
64 Canvi titular nínxol 1 fila 20.
63 Pagament nòmines abril 2018.
62 Imposició sanció en matèria de tinença d'animals.
61 Aprovació text conveni de col·laboració amb La Mostela 2018.

60 Decret pagament factures domiciliades febrer i març 2018.
59 Aprovació inicial de la modificació puntual del pla general d’ordenació de Sant Celoni en l’àmbit del sector P-8.
58 Decret anul·lació Decret 44/2018 per error administratiu.
57 Sol·licitud informe a Parc Natural del Montseny.
56 Decret ordenar pagament relació F_2018_4 i F_2018_5 ABRIL 2018.
55 Decret aprovar pagament relació F_2018_4 i F_2018_5 ABRIL 2018.
54 Contractació Direcció obres Drecera de Sant Celoni.
53 Comunicació prèvia piscina expedient 50/2018.
52 Decret pagament factures domiciliades i comissions bancàries GENER 2018.
51 Autorització re-facturació per fuita d'aigua.
50 Decret Cànon servei impressora Ajuntament.
49 Decret ajuda subministrament elèctric Serveis Socials.
48 Decret bestreta personal.
47 Generació de crèdit 2-2018.
46 Adjudicació obres Millora Drecera de Sant Celoni.
45 Sol·licitud acumulació tasques de Secretaria Intervenció.
44 Decret anul·lat per error administratiu.
43 Pagament nòmines març 2018.
42 Acceptació subvencions Diputació de Barcelona.
41 Comunicació prèvia obres Serrat 1.
40 Decret ordenar pagament despeses pendents d'aplicar.
39 Decret ordenar pagaments pendents d'aplicar Exercici 2017.
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8. Informació d'alcaldia.
L'alcalde informa que l'escola de Campins s'afegirà al projecte Musicop, que amb la resta
d'escoles que formen la ZER ampliarà en 2 hores les hores lectives dedicades a música, per
aprendre a tocar un instrument i poder realitzar un concert conjunt. 

Informa dels cursos que estan duent a terme els treballadors municipals per adaptar-se a la
nova llei de padró, la nova llei de contractació i la nova llei de protecció de dades, i també un
curs d'adaptació a l'administració electrònica. La brigada ha realitzat formació per control bi-
ològic de plagues i fitosanitaris.

D'altra banda informa que s'ha contactat amb l'ACA per tal de buscar alternatives per cobrir
la bassa, atès que la solució que es va trobar no està certificada per l'aigua d'ús de boca, per
tant, s'han de buscar altres solucions.

L'alcalde informa que la nova llei de protecció de dades que entra en vigor el 25-05-2018,
es va aprovar per la unió europea l'any 2016 i l'estat espanyol ha tardat 2 anys a adaptar-se.

L'AMPA ha sol·licitat gestionar el bar de l'Aplec de Sant Guillem per tal de recaptar fons per
projectes de l'escola. Informa de la possibilitat que qualsevol entitat del poble legalment
constituïda pot sol·licitar.
 
Per últim informa de la cessió gratuïta de les imatges i gravacions per part d'un veí del muni-
cipi a favor de l'Ajuntament de Campins. 

9. Precs i preguntes.
El senyor Tohà diu que durant l'Aplec de Sant Guillem el bar ja l'havia gestionat una vegada
cada entitat del municipi de manera rotativa. També pregunta perquè no s'ha netejat els
forns de ciment encara.

L'alcalde li contesta que està programat però que la brigada encara no han arribat a la zona. 

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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