CARTA DE L’ALCALDE
UN PACTE PER FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ...
Campllongueses/os,
Fa més de dos anys que l’actual legislatura va començar a caminar. Ja en el primer moment, l’alcaldia (potser amb massa poca convicció), va fer
una interpretació dels resultats segons la “fórmula Campllong”: “Tots aquells que us heu presentat
per treballar a l’Ajuntament mitjançant una regidoria, estaria bé que forméssiu part del govern”.
Per diferents qüestions, crec que bàsicament per
marcar perfil propi, les dues forces representades
al consistori no ens vàrem posar d’acord per ferho possible.
En tot cas, ha anat passant el temps i dos exercicis
pressupostaris. I aquí comença el que és interessant d’aquesta legislatura: es pacten els pressupostos. Després de 2 pressupostos amb consens i moltes modificacions de crèdit, amb un resultat similar,
i, també cal dir-ho, amb la lacra del Covid-19, es van
generar multitud de trobades i plens (telemàtics)
tots fets amb un consens envejable.
Això va propiciar que en el transcurs del ple ordinari
del 29 de juny, el grup de govern plantegés al grup
de l’oposició reconsiderar-se, d’una forma més activa, la governabilitat del nostre municipi. I que es
posessin a treballar colze a colze, formant part i
assumint responsabilitats de govern.
La formació d’aquest nou equip de govern, integrat
per tots els regidors del consistori, es materialitza
l’últim dijous del mes de setembre i és en el ple
d’aquest mateix dia que se’n dona compte al plenari i, per tant, a tothom que segueixi els plens de
Campllong per Youtube.
I ara que anirem plegats, quins avantatges ens reportarà tot això al poble? Des del punt de vista de
qui fa aquest escrit, ens aporta cohesió social. Tindrem més mans a l’hora d’encaminar tasques, les
diferències de criteri dels ciutadans estaran més
ben representades i, espero i desitjo, que les tàctiques de partit quedin com més desterrades millor.
El denominador comú és i ha de ser un Campllong
millor. Les àrees assignades a les diferents persones les podeu veure en el resum del ple del dia 30
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d’octubre, al canal de Youtube de l’Ajuntament o al
web municipal.
Canviant de tema i aprofitant que aquesta plana
sigui llegida per moltes persones, voldria incidir
en un tema que pot aportar una millor qualitat en
l’apartat de la salut: el Consultori Metge. Parlant
clar, de la metgessa i infermera que, com sabeu,
venen dos dies a la setmana a Campllong, per fer
consultori i també domicilis. Parlant amb la regidora, la Sílvia, varem planteja-nos: «Hem de mirar que
el nostre equip metge/metgessa - infermera vingui
a Campllong un dia més... Com ho podem fer per
guanyar aquesta petita o gran batalla...? Ens cal solament una cosa: que tots els ciutadans de Campllong tinguin la seva targeta sanitària inscrita al
CAP de Cassà.
Penseu que Campllong i Llambilles sumats, tenim
una població de més de 1.250 habitants, que és
una xifra superior als usuaris que pot atendre un
metge a la primària. Moralina: si tots els veïns de
Campllong i Llambilles estiguéssim inscrits al CAP
de Cassà, no tindríem pas metge un dia més (de
dos passaríem a tres). Tindríem tota la setmana
completa amb atenció diària! I amb serveis a domicili als 2 pobles. Què tal si fem la reflexió pensant
amb sentit de comunitat? Amb un desig de sort i
salut!
Lluís Freixas i Vilardell,
Alcalde de Campllong

COP D’ULL A LES ACTES MUNICIPALS
NOTA: Consulteu el text complet de les actes a:

https://www.seu-e.cat/web/campllong/govern-obert-i-transparencia/accio-de-governi-normativa

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 25 DE MARÇ DE 2021
1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS
S’aproven els esborranys de les actes de les sessions; ordinària de 17 de desembre de 2020, extraordinària i urgent de 20
de gener de 2021 i extraordinària del 28 de gener de 2021.

consta a l’annex d’aquest acord i es sotmet a informació
pública per un termini de 30 dies.
5.- INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SERVEIS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL
TRACTORET
S’aprova iniciar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la concessió de serveis de la Llar d’Infants el Tractoret de Campllong, convocant la seva licitació.
S’aproven els Plecs de clàusules administratives particulars i de Prescripcions tècniques que regiran el contracte i
que consten a l’expedient.
6.- DONAR COMPTE/RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

2.- NOVA AGRUPACIÓ DE JUTJATS DE PAU A LA COMARCA
DEL GIRONÈS

6.1.- Ratificar decret 2021DECR000048 - DEC APROVACIÓ CONVENI DEIXALLERIA MOBIL 01032021 – X
202100076

S’aprova el contingut de la Memòria per a la creació d’una
Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau i modificació de les
ja creades a l’àmbit de Consell Comarcal del Gironès, elaborada pel Consell Comarcal del Gironès.

S’aprova el text del Conveni marc de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong per a la prestació del servei de deixalleria mòbil

JUTJAT
DE PAU

PADRÓ

Campllong

537

Llambilles

713

Quart

3.789

Fornells de la
2.670
Selva
Vilablereix

3.063

Sant Andreu
160
Salou
TOTAL

SITUACIÓ S I T U A C I Ó
ANTERIOR
POSTERIOR

6.2.- Ratificar decret 2021DECR000054 - DEC APROVACIO MARCS PRESSUPOSTARIS 2022-2024 12032021 –
X202100086

Pertany a
l’Agrupació
núm.17

Roman a
l’Agrupació
núm. 17

PRIMER. Aprovar el Pla Pressupostari a mig termini pel
període 2022-2024, a nivell consolidat, d’acord amb el següent detall: (vegeu-ne les taules a la pàgina següent).

Prové de
l’Agrupació
36

S’incorpora
a l’Agrupació
núm. 17

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE MIG
DE PAGAMENT A PROVEÏDORS I D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL 4t TRIMESTRE DE 2020

No agrupat

S’incorpora
a l’Agrupació
núm. 17

10.941

3.- APROVACIÓ CONVENI MARC DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
S’aprova el text del CONVENI MARC DE DELEGACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMARCAL
DEL GIRONÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, descrit en els antecedents, el text del qual figura com a
ANNEX del present acord.
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT NÚM. 7 REGULADOR DEL RÈGIM INTERN I EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE LA LLAR
D’INFANTS
S’aprova inicialment la modificació del Reglament número 7,
regulador del règim intern i el procediment de preinscripció
i matrícula de la Llar d’infants de Campllong, amb el text que

Les dades del 4r trimestre de 2020 són les següents:
Ajuntament:
Ratio d’operacions pagades: 7,24 dies
Import de pagaments realitzats: 135.201,64 €
Ratio d’operacions pendents: 0,04 dies
Import de pagaments pendents: 16.939,50 €
PMP: 6,44 dies
Organisme Autònom Museu del Camp i d’Oficis Tradicionals
Ratio d’operacions pagades: 0 dies
Import de pagaments realitzats: 203,02 €
Ratio d’operacions pendents: 0,00 dies
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP: 0 dies.
PMP Global:
Import de pagaments realitzats: 135.404,66 €
Import de pagaments pendents: 16.939,50 €
PMP Global: 6,43 dies
Conclusió: Es compleix amb el Període Mitjà de Pagament a proveïdors, ja que el termini és inferior a 30 dies.
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DESPESES

PREVISIÓ 2021 2022

2023

2024

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

322.860,32

331.900,41

341.193,62

350.747,04

CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

738.402,79

758.690,27

779.545,80

800.985,28

CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES

2.450,00

2.514,40

2.580,60

2.648,66

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

133.595,40

137.336,07

141.181,48

145.134,56

CAPÍTOL 5. FONS DE CONTINGÈNCIA

2.000,00

2.000,00

2.000,00

20.000,00

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

1.199.308,51

1.232.441,15 1.266.501,50

1.319.515,54

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS

326.623,06

42.380,33

52.565,39

100.896,31

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

61.933,20

61.933,20

67.508,89

0,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

388.556,26

104.313,53

120.074,28

100.896,31

CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS

32.000,00

30.999,06

30.999,06

31.043,09

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

32.000,00

30.999,06

30.999,06

31.043,09

TOTAL DESPESES

1.619.864,77

1.367.753,74 1.417.574,84

INGRESSOS

PREVISIÓ 2021 2022

2023

2024

CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES

647.307,69

665.432,31

684.064,41

703.218,21

CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES

37.500,00

38.550,00

39.629,40

40.739,02

CAPÍTOL 3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 291.710,00

299.597,88

307.706,62

316.042,41

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

323.373,96

332.316,43

341.509,29

350.959,55

CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS

34.473,12

28.857,12

29.665,12

30.495,74

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

1.334.364,77

1.364.753,74 1.402.574,84

1.441.454,94

CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

285.500,00

3.000,00

15.000,00

10.000,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

285.500,00

3.000,00

15.000,00

15.000,00

CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INGRESSOS

1.619.864,77

1.367.753,74 1.417.574,84

“INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA,
REGLA DE DESPESA i ESTABILITAT FINANCERA CORRESPONENT AL 4t TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE
L’EXERCICI 2020 (ACUMULAT FINS 31/12/2020)
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades
en l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les
obligacions trimestrals de subministrament d’informació per
les Entitats Locals (art. 16)
“ La Secretària comenta l’estat d’execució del pressupost que
és l’informe del compliment de l’estabilitat pressupostària
la regla de la despesa i estabilitat financera del 4t. trimestre
del 2020, un resum de tot l’any amb un resultat positiu i que
s’ha hagut de detallar a l’informe les despeses de compra per
prevenció del COVID, mascaretes, gel, etc. i les subvencions i
ajudes a famílies que s’han fet durant tot l’any.”
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1.451.454,94

1.451.454,94

8.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2020 DE L’AJUNTAMENT I EL MUSEU DEL CAMP
Consulteu el text de l’acta atesa la extensió de l’acord.
9.- ASSUMPTES URGENTS
9.1.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 9 DEL POUM DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS. X2020000108
S’acorda Verificar el Text refós de modificació puntual número
9 del POUM de Campllong del sistema d’equipaments comunitaris, redactat per l’arquitecte Manel Alemany Masgrau, de
data març de 2021, amb referència A54920, signat digitalment
en data 23 de març de 2021, en el qual es tenen en consideració les prescripcions imposades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en sessió de 15 de març de 2021:
• Es garanteix l’accés al futur equipament docent a través del
sistema viari, atès que els futurs solars on emplaçar i ampliar

Es trasllada el text refós de la modificació puntual número 9
del POUM de Campllong del sistema d’equipaments comunitaris signat digitalment en data 23 de març de 2021, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tal que n’ordeni
la publicació al DOGC i la modificació sigui executiva.

21/12/2020 – Comissió d’urbanisme
15/01/2021 – Reunió de Vies Verdes (FEDER)
19/01/2021 – Reunió amb el Consell referent al nou conveni
de neteja viària aclariments escombradora
22/01/2021 – Participació en reunió de promoció econòmica
de la Comarca organitzada pel Consell Comarcal del Gironès
26/01/2021 – Reunió de la Mancomunitat de la conca de
l’Onyar
01/02/2021 – Comissió d’Urbanisme
05/02/2021 – Reunió amb Carreteres
09/02/2021 – Reunió amb tècnics del carril bici paral·lel a la
C-25 (Campllong- Cassà)
09/02/2021 – Reunió de Vies Verdes (FEDER)
09/02/2021 – Consorci d’aigües Costa Brava
17/02/2021 – Reunió amb el Departament d’Ensenyament
de la Diputació de Girona
26/02/2021- Reunió de Vies Verdes (FEDER)
11/03/2021 – Assemblea General de Vies Verdes
13/03/2021 – Reunió del Poble
16/03/2021 – Reunió amb tècnics del carril bici paral·lel a la
C-25 (Campllong- Cassà)
17/03/2021 – Inauguració de les obres de la C-25 entre Riudellots i Campllong
25/03/2021- Reunió de Vies Verdes (FEDER)
Mensualment, reunió de les Juntes de Govern de l’Ajuntament.

10.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde recull les reunions que ha tingut des de la darrer Ple :
18/12/2020 – Reunió de Vies Verdes

Tot seguit i per tal de que quedi constància a les actes del
Ple es repassen els resultats dels Pressupostos participatius
2020-21:

els equipaments d’ús docent i esportiu i recreatiu, respectivament, estan lliures de càrregues i servituds, tenen accés
independent pel carrer de la Fira que passa a formar part del
sistema viari, i els solars i les noves construccions tindran façana a aquest carrer.
• Es tenen en compte el que disposen els informes de l’Agència Catalana de l’Aigua de 9 i 29 de desembre de 2020 pel que
fa a l’estudi d’inundabilitat del tram de la riera de Campllong
que discorre pel nord de la gran àrea central d’equipaments,
fora de l’àmbit d’aquesta modificació i el dia 9 de març de
2021 s’ha tramés a l’Agència Catalana de l’Aigua l’ESTUDI
D’INUNDABILITAT EN L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 I 10 DEL POUM I DEL PLA PARCIAL SUD-2 “AMPLIACIÓ LES FERRERIES” DE CAMPLLONG signat digitalment
en data 4 de març de 2021 per l’Enginyer Tècnic Ricard Ruiz
de Morales Casademont i per Robert Mas de ABM, Serveis
d’Enginyeria i Consulting, S.L, que actualitza l’estudi d’inundabilitat de la riera de Campllong elaborat per ABM el juny
de 2009, per tal que el validin.

TÍTOL PROPOSTES ACCEPTADES 2020/2021

PRESSUPOST
APROXIMAT

PUNTUACIÓ
VOTACIONS

9

CONNEXIÓ DE LES VIES VERDES DE LARIERA SECA I DE LA RIERA GOTARRA PER
VIANANTS I BICICLETES

20.000 €

74

F-H

INSTAL·LACIÓ 2 FONTS I PLANTACIÓ D’ARBRES A VIES VERDES BRUGUERA I RIERA SECA

15.000 €

62

4

INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE CONTROL D’ACCÉS A LES ENTRADES DEL POBLE

20.000 €

61

12.000 €

53

G-18 CIRCUIT PERMANENT DE BTT A LA ZONA VERDA BOSCOSA MUNICIPAL DEL
POLÍGON UNDUSTRIAL LES FERRERIES
C-E

TIROLINA A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”

7.800 €

48

10

ADEQUACIÓ LOCAL A ESPAI JOVE AMB L’EQUIPAMENT CORRESPONENT PER A
JOVES A PARTIR DE 12 ANYS

4.000 €

45

SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC PER LED

20.000 €

41

7

COMPRA I COL·LOCACIÓ DE 2 SENYERES (ESTELADES) A LA ROTONDA D’ENTRADA AL NUCLI URBÀ (CARRETERA C-25)

1.600 €

33

11

MILLORA DE LES VORERES DEL NUCLI URBÀ PERQUÈ SIGUIN ACCESSIBLES PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

20.000 €

33

13

ARRANJAMENT I/O SUBSTITUCIÓ DEL MOBILIARI URBÀ DETERIORAT DEL MUNICIPI

14.200 €

33

A

JOCS INFANTILS A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”

6.800 €

26

6

INSTAL·LACIÓ DE CARTELLS DE CIVISME A DIVERSES ZONES DEL MUNICIPI PER
CONSCIENCIAR A LA GENT DE MANTENIR EL POBLE NET I NO LLENÇAR BROSSA

2.400 €

25

I

ESCENARI PER ACTIVITATS DE FESTA MAJOR, FIRA, MUSICANT, ETC.

15.000 €

18

B

TAULES DE PÍCNIC A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”

2.270 €

15

J

CÀMERES DE VIDEOVIGILÀNCIA A EDIFICIS MUNICIPALS

8.800 €

12

MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE LES 2 ZONES ON HI HA LES TAULES DE PING PONG

3.020,00

9

5-16
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I també vol detallar les propostes que no han passat a

votació per tal que constin els motius pels quals no van
poder ser elegits i es transcriu la part de l’informe de
valoració realitzada pels serveis tècnics.

“A continuació es descriuen les propostes descartades,
concretant les actuacions que preveien, l’emplaçament,
així com els motius pels quals s’han descartat.
K- SERVEI DE VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA AL
NUCLI:
- Descripció de la proposta descartada: Contractació
d’un vigilant de seguretat privada unes hores al dia.
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat
aquesta proposta ha estat bàsicament perquè aquesta
proposta no és una inversió. Es tracta d’un servei i en
l’actualitat l’Ajuntament ja té contractat un servei de vigilància als edificis i equipaments municipals del poble.
1- ARRANJAMENT DELS FLONJALLS DEL CAMÍ DE
CAMPLLONG A SANT ANDREU (CODI NÚM. 25 DE
L’INVENTARI)
- Descripció de la proposta descartada: Reparar els flonjalls existents al tram del camí de Campllong a Sant Andreu que actualment està asfaltat i presenta nombrosos i importants flonjalls enfonsats a la calçada.
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat aquesta proposta ha estat perquè l’arranjament
d’aquest camí ja es realitzarà aquest any 2021 amb la
subvenció obtinguda del PUOSC 2020-2024 de la Generalitat de Catalunya.
2- CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA PROMOCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat
aquesta proposta ha estat perquè supera els 20.000 €.
3- CONSTRUCCIÓ DE PISCINA MUNICIPAL A LA ZONA
EQUIPAMENTS PÚBLICS
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat
aquesta proposta ha estat perquè supera els 20.000 €.
8- CONSTRUCCIÓ DE PISTA DE PÀDEL A LA ZONA
D’EQUIPAMENTS PÚBLICS
- Descripció de la proposta descartada: Construcció de
pista de pàdel de dimensions interiors 20 x 10 metres.
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat
aquesta proposta ha estat perquè supera els 20.000 €,
segons pressupostos obtinguts per a la construcció de
la pista de pàdel amb tot l’equipament necessari i per a
l’execució de la corresponent solera de formigó.
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12- MILLORA DE L’ESTABILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL PASSEIG DE
CAMPLLONG
- Descripció de la proposta descartada: Millora de l’estabilitat i eficiència energètica de l’enllumenat públic
amb la substitució de les lluminàries existents per lluminàries de tecnologia LED.
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat
aquesta proposta ha estat perquè la substitució de les
lluminàries de els fanals del Passeig de Campllong per
lluminàries LED ja es realitzarà aquest any 2021, atès
que aquesta actuació està inclosa al projecte de millora
energètica de l’enllumenat públic del municipi, pel qual
s’ha obtingut la subvenció del PUOSC 2020-2024 de la
Generalitat de Catalunya.
14- CONNEXIÓ DE LA RUTA VERDA DE LA BRUGUERA
(CAMPLLONG) AMB LA RUTA DEL CARRILET II (DARRERA LA GASOLINERA DE BUGANTÓ)
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat
aquesta proposta ha estat perquè aquesta actuació
no és de competència municipal de l’Ajuntament de
Campllong, atès que s’hauria de realitzar en terrenys
situats al terme municipal de Cassà de la Selva.
A més, amb la subvenció obtinguda del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) per a l’execució de la via verda intermunicipal Onyar-Verneda, que
s’executarà aquest any 2021 al municipi de Campllong
i municipis veïns, ja es contempla la interconnexió de
la ruta verda de la Bruguera de Campllong amb la via
verda del Carrilet, en la zona del polígon industrial de
Llambilles.
15- CONSTRUCCIÓ DE PISTA DE VOLEI
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat
aquesta proposta ha estat perquè a Campllong ja es
disposa d’una pista de volei, a l’interior del pavelló esportiu situat al carrer Església, núm. 24 cantonada amb
el carrer de la Fira.
La Sra. Johé comenta que s’ha descartat un tema d’enllumenat públic, però que a la llista per votar al punt
5-16 hi havia una actuació similar.
L’Alcalde comenta que la proposta rebutjada feia referència al passeig Campllong que ja està canviat i que
queden zones encara sense canvi a Led com les faroles
del polígon o les de les rotondes. Cal dir que amb el
projecte finançat per la Diputació i el Pla d’obres quedarà tot cobert, però en aquell moment no hi havia
aquests dos projectes. En tot cas si hagués sortit aquesta proposta i en tenir els projectes esmentats es podria
plantejar canviar els fanals del polígon que tot i ser una

tecnologia que encara ens ha de durar uns quants anys
no són leds, o les de les dues rotondes.
La Sra. Johé comenta que l’enllumenat ja és una cosa
que es va fent per l’Ajuntament i que creu que no hauria
de fer-se a través dels participatius igual que altres partides que seria d’obligació per l’Ajuntament i no s’haurien de finançar a través dels participatius.
L’Alcalde proposa que l’any vinent abans de posar les
propostes a votació es faci una sessió conjunta amb tothom qui n’ha presentat per deixar i debatre els motius
pels quals es descarten certes propostes en grup per
millorar el sistema.
El Sr. Descals afegeix que l’Ajuntament no ha de fer cap
proposta i l’Alcalde respon que l’Ajuntament no n’ha fet
cap, que totes són fetes de la gent del poble i que l’Ajuntament només mira si són viables.
La Secretària llegeix de l’informe tècnic de validació de
la proposta 12 rebutjada que feia referència a l’enllumenat del passeig Campllong i una altra proposta que
es referia a zones del municipi on no hi hagi tecnologia
Led i que recull el que ha comentat l’Alcalde referent a
que amb els projectes de la Diputació i del PUOSC quedarà quasi tot l’enllumenat del municipi cobert i si fos
el cas es farien les faroles de les rotondes i el polígon.
Al ser la proposta molt genèrica els serveis tècnics van
determinar que per l’import es podien canviar 40 llums.
L’Alcalde comenta que cap proposta es pot tirar a la bassa sinó està molt justificat. Si fos ara, l’informe tècnic
seria en un altre sentit.
Per acabar, l’Alcalde diu que els comentaris han servit
per donar molta informació respecte dels Pressupostos
participatius.
11.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES
I GESTIONS REALITZADES
Pren la paraula la regidora Sra. Sílvia Bosch que comenta referent al punt jove que va ser un reclam d’algunes
famílies a la reunió del poble i que s’està treballant amb
l’educador social poder activar aquesta demanda per a
nois i noies a partir de 12 anys.
La Sra. Bosch fa un breu recull de les subvencions que a
dia d’avui pot optar la població, per a petites empreses
i autònoms afectats pel COVID, ajudes a famílies d’alimentació i higiene personal així com subministrament
bàsics, ajudes per gent afectades per malalties, acomiadaments o ERTOs i ajudes per al transport en bus i s’ha
donat resposta a les sol·licituds presentades.
En relació al tema de la vacunació contra la COVID des
del Departament de Salut s’ha començat la vacunació

amb Astrazeneca a la població entre de 60 i 65 anys
i comenta com tramitar per vacunar-se (per SMS que
t’envia a un enllaç a punts generals de Girona, Olot, Figueres i Blanes i l’usuari podrà escollir a la plataforma
dia i hora i l’altre via és una la plataforma directament,
però s’ha d’evitar la via telefònica ja que es col·lapsen
les línies).
També comenta que s’ha incorporat un nou educador
social amb qui s’està treballant el tema de joventut ja
explicat.
El Sr. Descals i la Sra. Bosch comenten la saturació del
servei de vacunació a www.vacunacovid.cat segons les
informacions dels mitjans de comunicació.
El Sr. Alcalde pregunta referent als més grans de 65
anys i la Sra. Bosch vol demanar calma dient que l’Astrazeneca no està recomanada pels més grans i la
Pfizer quan hi hagi disponibilitat es començarà la vacunació però que no serà a llarg termini i depèn de
la disponibilitat de vacunes. Actualment queden 11
persones majors de 80 anys pendents de vacunar-se i
tenir assegurada la primera dosi i també la segona per
quant no passi massa temps entre dosis. La Regidora
Sra. Bosch es posa a disposició de la gent per si vol ser
informada directament.
La Sra. Johé demana a la Sra. Bosch referent a una proposta del Consell Comarcal del Gironès de sessions psicològiques per a la gent gran i si l’Ajuntament s’ha plantejat de fer-les per a majors de 50 anys. La Sra. Bosch
diu que fins que no hi hagi la població vacunada ella
està hi en contra i ja va donar resposta al Consell de la
seva posició.
El Sr. Alcalde passa la paraula a la regidora Sra. Roser
Freixas que comenta l’anul·lació de la Fira 2021 (a celebrar d’aquí 15 dies) també es va anul·lar la Quina, els
actes de la Marató, els pastorets (agrair a les famílies
que van participar al muntatge d’un vídeo de pastorets
fet per cada nen que es va enviar a totes les famílies).
Per Nadal es va fer un espectacle musical i els patges
reials amb hores concertades i la Nit de la cavalcada es
va modificar el tradicional format per adaptar-lo a les
mesures de COVID fent passar Ses Majestats casa per
casa que ho va demanar i així van evitar la concentració
de gent. Agrair la Colla Gegantera també la seva participació.
Segueix la Sra. Freixas amb la Llar d’infants que el 10
d’abril hi ha la jornada de portes obertes, referent al
Casal d’estiu, passat Setmana Santa es passarà la informació per fer les inscripcions, del Local Social de mica
en mica es van adaptant els cursos a les normatives de
la pandèmia presencials o telemàtics i la sala de lectura
hi ha hagut una nova compra de llibres a més de continuar oferint el servei de domicili.
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El Sr. Alsina comenta algunes de les reunions que ha
assistit, com la Mancomunitat de la Conca de l’Onyar
i la finalització de les obres de la C-25 que també permetrà portar la fibra òptica a algun espai del municipi
que no hi és. El Sr. Alcalde afegeix que la fibra arriba
per sota del carril bici i que un cop fet el carril fins a
Cassà també s’hi farà la pre-instal·lació per passar la
fibra òptica, que és una fibra alternativa a la que es
desplega per les gran empreses i que hi ha alguna empresa interessada en desplegar-la al polígon industrial
de Campllong o més endavant una segona opció també per la població.
12.- PRECS I PREGUNTES

El Sr. Descals comenta que a principis d’any es va saber que La Selva faria una nova fàbrica a Cassà de la
Selva i pregunta si s’ha fet tot el possible perquè anés
al Polígon de Campllong. L’Alcalde diu que s’han ofert
terrenys però que les empreses son lliures de fer, tot i
això s’ha trasmés a la Direcció el disgust que no es faci
aquí i que estarien molt millor a Campllong i si ha algú
amb més influència ho pot fer. L’Àlex comenta que són
decisions de l’oferta i la demanda i que possiblement a
Campllong no hi era aquesta oferta.

La Sr. Descals pregunta referent a la carretera C-25 que
la travessera del semàfor és molt costós sobretot amb
nens petits ja que la cuneta té molta pendent i poder
aniria bé solucionar-ho.

El darrer comentari al respecte és de l’Alcalde, indicant
que li han assegurat que el que ara hi ha a la indústria de
Campllong es queda igual i fins i tot es preveuen realitzar
unes reformes i ampliacions importants de cara al futur.

L’Alcalde comenta que algú ho havia comentat i està
amb els serveis tècnics municipals demanant-t’ho a
obres públiques o que ens autoritzin a fer-ho. Per altra
banda aquests passos s’haurien de fer a peu tot i que el
botó del semàfor hauria d’estar més accessible. També
adverteix que molta gent no prem el botó del semàfor
per travessar i si hi hagués un accident amb el semàfor
vermell la responsabilitat seria del conductor, tot i que
amb la rotonda tampoc es pot anar a molta velocitat i
per l’altre costat hi ha senyalització de 50 Km/h tot i que
la gent no en fa gaire cas.

Per acabar l’Alcalde fa referència a la última reunió de
la Junta de Compensació del Polígon SUD-2 del mes de
desembre de 2020, on es va començar a veure llum
amb noves incorporacions i canvis en les propietats i
que poden influir que en un futur el SUD2 tiri endavant,
tot i que es diu amb prudència.

El Sr. Descals també fa referència a la cantonada de la
rotonda a l’entrada de Can Barris que la vorera és molt
estreta i et sens a dins la carretera i caldria posar-hi una
protecció. L’Alcalde diu que fa anys que ho van demanar
però Carreteres de la Generalitat no troba la fórmula.
El Sr. Descals diu que la formula està a la rotonda del
Feder, amb una bionda i pals de fusta i l’Alcalde comenta que haurem de mirar si la mateixa solució l’apliquen
aquí tot i que sempre ens diuen que no hi ha espai. La
conversa continua referent a les diverses solucions de
material i pintat, etc.
La Sra. Johé pregunta que vol fer constar al Ple una demanda per tal de que no es pugui aparcar a les dues
places del poble, la de l’Església i la de Can Pou, atès
que és perillós i són places transitables i ja tenim prou
aparcament a Campllong per poder fer aquesta prohibició per un tema de seguretat.
El Sr. Alcalde diu que a la plaça de l’Església hi ha una
senyal de no circular i en relació a la plaça de Can Pou es
tenen unes plaques encarregades per posar al carrer i a
la plaça de Can Pou que digui que només poden aparcar els veïns tot i que no sap si s’ha de fer més restrictiu
i també prohibir els veïns. La Sra. Johé comenta que són
els veïns els que aparquen malament ja que ella ho pa-
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teix i no te visibilitat i és perillós. L’Alcalde proposa fer
una reunió de veïns amb tots els de la plaça per trobar
solucions.
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 8 D’ABRIL DE 2021
1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de
data 11 de març de 2021.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
2.1.- PRORROGA LLICENCIA OBRES 7/2014
S’atorga una pròrroga pel termini de 1 any (fins el 4
d’abril de 2022) per les obres incloses a la llicència urbanística 7/2014, atorgades per la Junta de Govern Local
de 8 de març de 2018, a les parcel·les cadastrals núms.
50, 51 i 52 del polígon 2 (Can Puigmolé) que són les
següents:
S’adverteix al promotor, que cal complir els condicionants i advertiments continguts a la llicència d’obres
atorgada per la Junta de Govern Local de 8 de març
de 2018.
3.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE MAGATZEM MUNICIPAL A MUSEU D’EINES ANTIGUES I
OFICIS TRADICIONALS
S’aprova inicialment el projecte “ADEQUACIÓ DE MAGATZEM MUNICIPAL A MUSEU D’EINES ANTIGUES I

D’OFICIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG “, redactat a
petició de l’Ajuntament de Campllong pel Sr. Manuel
Alemany Masgrau, arquitecte del Consell Comarcal del
Gironès en data desembre de 2020 i amb un pressupost
d’execució material de 37.288,20 euros i un pressupost
per contracte de 45.118,72 euros IVA inclòs i es sotmet
a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini de 30 dies hàbils.
Es sol·licita al Consell Comarcal del Gironès les funcions de direcció i coordinació de seguretat i salut de les
obres.
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE SIMPLIFICAT
DE MILLORA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
S’aprova inicialment el projecte simplificat “MILLORA
ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC”, redactat
a petició de l’Ajuntament de Campllong pel Sr. Jordi
Güell Camps, enginyer del Consell Comarcal del Gironès en data 6 d’abril de 2021 i amb un pressupost
d’execució material de 28.326,24 euros i un pressupost per contracte de 34.274,75 euros IVA inclòs, es
sotmet a INFORMACIÓ PÚBLICA per un termini de 30
dies hàbils
5.- CONTRACTACIÓ MENOR ESPECTACLES CULTURALS
MUSICANT
S’aprova la contractació menor de:
EMPRESA CONTRACTANT: PLURAL PRODUCCIONS
ESPECTACLE: CLAUDIO GABRIEL SANNA & RALL GRUP
“Mirau que sem anant i mirant”
ACTIVITAT: MUSICANT... 2021
DIA/HORA/LLOC: Dimarts 24 d’agost de 2021 a les
21:30 h. a la Plaça Catalunya
PREU: 2.600.- € (3.146.- € IVA inclòs)
ESPECTACLE: PAU VALLVÉ
ACTIVITAT: MUSICANT... 2021
DIA/HORA/LLOC: Dimecres 25 d’agost de 2021 a les
21:30 h. a l’esplanada pavelló
PREU: 3.000.- € (3.630.- € IVA inclòs)
ESPECTACLE: GINESTÀ
ACTIVITAT: MUSICANT... 2021
DIA/HORA/LLOC: Dimecres 25 d’agost de 2021 a les
21:30 h. a l’esplanada pavelló
PREU: 2.000.- € (2.420.- € IVA inclòs)
EMPRESA CONTRACTANT: ASSOCIACIÓ CULTURAL
DOS PER QUATRE (G17734948)
ESPECTACLE: PORT BO, COBLA MONTGRINS, COR CYPSELA, INDIRA FERRER soprano, Directors: Antoni Mas i
Jordi Molina
ACTIVITAT: MUSICANT... 2021
DIA/HORA/LLOC: Dijous 26 d’agost de 2021 a les 21:30
h. a l’esplanada pavelló
PREU: 6.500 (exempt d’IVA)

EMPRESA CONTRACTANT: GOIATS, S.L. (B60106267)
ESPECTACLE: MARIA DEL MAR BONET AMB BORJA PENALBA
ACTIVITAT: MUSICANT... 2021
DIA/HORA/LLOC: Divendres 27 d’agost de 2021 a les
21:30 h. a l’esplanada pavelló
PREU: 7.800.- € (9.438.- € IVA inclòs)
ESPECTACLE: NOTTE e GIRONO “Dindirindín, una follia
musical”
ACTIVITAT: MUSICANT... 2021
DIA/HORA/LLOC: Dissabte 28 d’agost de 2021 a les
21:30 h. a la Plaça Catalunya
PREU: 4.500.- € (5.445.- € IVA inclòs)
6.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA
2021DECR000077 D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA
VALORADA DE RESTITUCIÓ DE LA RUTA VERDA DE LA
RIERA SECA
S’aprova la memòria valorada de l’obra de restitució
de la ruta verda de la riera Seca del municipi de Campllong, redactada per l’arquitecta tècnica municipal,
Mireia Besalú Asturiol, de data març de 2021 i amb
un pressupost d’execució per contracte de 38.187,64
euros IVA inclòs.
7.- DESPATX ORDINARI

S’informa als assistents de les següents comunicacions rebudes des de la celebració de l’última Junta
de Govern: E2021000483 del 9 de març de 2021 al
E2021000617 del 7 d’abril de 2021.
ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
29 D’ABRIL DE 2021
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ aprovada per unanimitat per tots els assistents.
2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT NÚMERO 6 REGULADOR DEL SERVEI DEL
CASAL D’ESTIU, DE NADAL I ALTRES ACTIVITATS SIMILARS DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG
S’aprova inicialment la modificació del Reglament municipal núm. 6 regulador del servei municipal del casal
d’estiu, de Nadal i altres activitats municipals similars
del municipi de Campllong d’acord amb el text que es
recull a l’Annex d’aquest acord i es sotmet a informació pública per una termini de 30 dies hàbils.
3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2CE 4/2021
S’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2CE 4/2021, amb càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres aplicacions pressupostàries no compromeses del pressupost vigent segons el detall següent
i s’exposa al públic per un termini de 15 dies hàbils.
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APLICACIÓ QUE ES PROPOSA CREAR (2CE 4/2021)
Aplicació
Prog.

Eco.

231

48021

Denominació

Import actual

Creació

Import resultant

AJUDES CASAL D’ESTIU

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL

APLICACIÓ QUE ES PROPOSA MINORAR (2CE 4/2021)
Aplicació
Prog.

Eco.

321

60900

Import actual

Denominació

ARRANJAMENTS
5.477,60
D’EDIFICIS MUNICIPALS PER L’ESCOLA

Creació

Import resultant

2.000,00

3.477,60

2.000,00

TOTAL

4.- APROVACIÓ DE LES BASES DE SUBVENCIONS PER L’ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU I LA SEVA CONVOCATÒRIA
S’APROVA inicialment les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per als usuaris del
Casal d’Estiu municipal mitjançant concessió amb concurrència no competitiva, als sol·licitants que compleixin
els requisits establerts a les mateixes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231.48021 del pressupost municipal 2021 la qual es porta a aprovació la seva creació en
el mateix Ple extraordinari i urgent de 29 d’abril de 2021
5.- APROVACIó DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSORCI DE LES VIES VERDES I ELS AJUNTAMENTS DE CAMPLLONG, CASSÀ DE LA SELVA,
FORNELLS DE LA SELVA, LLAMBILLES I SANT ANDREU
SALOU PEL COFINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE “VIA VERDA CASSÀ DE LA SELVA - CAMPLLONG
- FORNELLS - LLAMBILLES - SANT ANDREU SALOU,
RELACIONAT AMB LA CONVOCATÒRIA DE SUBVEN-

CIONS PER FOMENTAR L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS
DE VIES CICLISTES SUSCEPTIBLES DE FINANÇAMENT
PROCEDENT DEL FEDER
S’aprova el text del conveni de col·laboració entre el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de
Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Sant Andreu Salou i de Llambilles pel cofinançament i les condicions d’execució, direcció i lliurament
de les obres del projecte relacionat amb la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions
de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (Ordre
TES/61/2018, de 7 de juny, i Resolució TES/1849/2018,
de 24 de juliol).
Distribució del finançament del projecte: Via verda Cassà de la Selva – Campllong – Fornells – Llambilles (codi
PO01-012710) .

PRESSUPOST INGRESSOS
AGENT FINANÇADOR
FEDER

D’acord amb la resolució definitiva

750.000,00 €

PLANS FOMENT TURISME 2019

D’acord amb la resolució definitiva (part proporcional)

87.047,40 €

DIPUTACIÓ DE GIRONA

D’acord amb el compromís de l’aportació de finançament

331.476,30 €

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula
de l’Annex I d’aquest document

324.245,15 €

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula
de l’Annex I d’aquest document

167.969,62 €

AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA

COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula
de l’Annex I d’aquest document

184.311,10 €

AJUNTAMENT DE LLAMBILLES

COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula
de l’Annex I d’aquest document

132.870,67

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU

COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de l’Annex
I d’aquest document

62.356,39

TOTAL INGRESSOS
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IMPORTS
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2.040.276,63

Autoritzar la despesa:
Ajuntament

Total

Campllong

167.969,62

Anualitats
2021

2022

2023

55.989,87

55.989,87

55.989,88

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL DIA 13 DE MAIG DE 2021
1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió de data 8
d’abril de 2021, de la qual és accessible a tots els regidors a través de la plataforma de gestió d’expedients.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
2.1.- LLICENCIA D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ
D’UNA PISCINA AL PASSEIG CAMPLLONG 9A
S’aprova el projecte d’una piscina prefabricada d’ús
privat a la part posterior de la parcel·la situada al Passeig de Campllong, núm. 9A del municipi de Campllong,
S’ATORGA I NOTIFICA als interessats la llicència per a
l’execució de les obres.
2.2.- LLICENCIA D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ
D’UNA PISCINA AL MAS MARET
S’aprova el projecte d’enjardinament i construcció
d’una piscina a Can Maret.
S’ATORGA I NOTIFICA als interessats la llicència per a
l’execució de les obres
3.- CONTRACTE MENOR D’INSTAL·LACIÓ DE CANALS
A LA NAU SITUADA AL CARRER DE LA RIERA NÚMERO
4, ACTUALMENT DESTINADA AL MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I OFICIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG
S’APROVA el pressupost 2021078 presentat per Garriga
Serrallers, amb NIF B55335160 pel subministrament i
instal·lació de dues canals d’acer inoxidable per la nau
situada al carrer de la Riera número 4, pel preu de
8.204,30 € (9.927,20 euros IVA inclòs).
S’APROVA I ADJUDICA el contracte menor pel subministrament i la instal·lació de les dues canals, a l’empresa

Garriga Serrallers, així com AUTORITZAR I DISPOSAR
la despesa de 9.927,20 euros amb càrrec a l’aplicació
920.21200 Reparació edificis i altres construccions del
pressupost municipal 2021.
4.- APROVACIÓ FACTURA PER LA COMPRA DE MATERIAL PREVENTIU COVID19
S’APROVA la fase ADO de la següent factura:
Registre d’entrada:E2020001504
Data d’entrada: 30/04/2021
Proveïdor: DOMESGLE SL
NIF: B17664616
Data document: 28/04/2021
Núm. de factura: F-33
Import: 5.202,50€ (exempt d’IVA)
Partida pressupostària: 211 22699 – Material preventiu per pal·liar els efectes de la COVID19 – Mascaretes i
Gel Hidroalcohòlic
5.- CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT LLUMINÀRIES I INSTAL·LACIÓ DE 32 LLUMINÀRIES LED PEL
NUCLI ANTIC. X2021000131
S’aprova el pressupost presentat per SEIMA electricitat
industrial, amb NIF B17932484 pel subministrament i
instal·lació 32 lluminàries LED JUNIOR JNR-V/CC-CA vidre pla LEDS de 42 W amb accessori ACC ‘’VB2’’ per columnes de 4 o 5 m. pel preu de 12.396,78 € (15.000,10
euros IVA inclòs).
S’aprova i adjudica el contracte menor pel subministrament i la instal·lació de les 32 lluminàries, a l’empresa
SEIMA electricitat industrial, així com AUTORITZAR I
DISPOSAR la despesa de 15.000,10 euros amb càrrec
a l’aplicació 165.61904 Millora energètica enllumenat
públic del pressupost municipal 2021.
6.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde proposa informar als assistents de les següents comunicacions rebudes des de la celebració de l’última Junta de Govern:
E2021000618 del 7 d’abril de 2021 al E2021000794 del
10 de maig de 2021.
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 3 DE JUNY DE 2021
1.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL
TRACTORET”
Han participat a la licitació, per haver presentat la seva
oferta dins del termini fixat i en la forma pertinent, els
següents licitadors:
Núm. Registre

Data

Licitador

E2021000700

26/04/21

Serveis per a la infància Créixer Junts SL

E2021000701

26/04/21

Orió Eduserveis SL

S’acorda adjudicar el contracte de concessió del servei de la llar d’infants municipal de Campllong en les
condicions que figuren en la seva oferta i les que es
detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a l’empresa Orió
Eduserveis SL, com a empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa, per l’import de 129.727,38 euros,
corresponent a una anualitat del contracte.
El termini de durada del contracte s’estableix en dos
anys, prorrogable per tres anualitats més, resultant una
durada màxim del contracte de cinc anys. La data d’inici
de prestació dels serveis es fixarà en el contracte.
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT
DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN
MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL
S’aprova el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Campllong per a l’adhesió de l’ajuntament a la xarxa rescat
de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya per coordinació amb protecció civil, d’acord
amb el text que figura a l’annex.
3.- BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDES D’EXERCICIS TANCATS
PRIMER.- Aprovar la baixa de l’obligació reconeguda
pendent de pagament, integrada en l’agrupació de
pressupostos tancats, per import de 2.301 €, el detall
individualitzat Titular del crèdit: Ajuntament Cassà de
la Selva
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Projecte socialització de llibres de text curs 2016/2017
4.- MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA
PRIMER.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia
penal. La llibertat d’expressió, de reunió i manifestació,
de participació política per mitjà de l’elecció de representants o per l’expressió directa d’una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d’una societat
democràtica.
SEGON.- Reclamar l’aprovació per part de les Corts espanyoles d’una Llei d’Amnistia que, sense renunciar a
l’exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d’autodeterminació, comporti l’extinció de qualsevol tipus de
responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes
idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l’autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat,
tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des
de l’1 de gener de 2013 i fins el moment de l’entrada
en vigor de la Llei d’Amnistia, qualsevol que sigui llur
denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d’anar acompanyada d’una
solució efectiva al conflicte polític amb l’Estat espanyol
que inclogui el reconeixement del dret d’autodeterminació de Catalunya.
TERCER.- Demanar la immediata posada en llibertat de
les preses i presos polítics, així com que es reparin els
danys causats a les persones represaliades, a les seves
famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.
QUART.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit
associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a
una amnistia que permeti l’alliberament de les preses
i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les
causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots
els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta
proposta a través d’un acord nacional per l’amnistia,
l’autodeterminació i els drets civils i polítics.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu, a l’Associació de Municipis per la Independència i a l’Associació Catalana de Municipis.
5.- FELICITACIÓ A LAIA CODINA PELS ÈXITS ACONSEGUITS A LA PRESENT TEMPORADA ESPORTIVA

Aquests últims dies hem vist com una campllonguesa
de cap a peus ha participat dels triomfs de tot un equip
de persones. Podeu imaginar-vos de qui parlo, de la
LAIA i del Barça femení.
Per aquells que no siguin del poble o de l’entorn, la Laia
ha estat ja des de ben petita una esforçada esportista,
sobresortint en els equips de futbol base masculí de la
UD Cassà (com que no hi havia equip de noies jugava
amb els nois) tant els companys com els entrenadors la
volien de companya/jugadora.
Una faceta a destacar, es la seva participació sempre
que ho ha pogut fer compatible amb les activitats del
poble, participant i ajudant en totes: Festa Major, Fira...
Avui dia si seguiu a la Laia a les xarxes socials veureu
com el nom de Campllong i surt sovint, i és que la Laia
es molt, molt de Campllong.
Per tot el que he dit, esperem Laia Codina Panedas que
tinguis molts èxits més (esportius o no). El Ple de l’Ajuntament de Campllong et vol felicitar i desitjar-te que
compleixis totes les teves fites amb tota la sort i salut
del món.
A l’Ajuntament ens agradaria traslladar-te aquesta felicitació en persona quan la teva disponibilitat ho permeti.
L’Alcalde afegeix que ho fa al Ple perquè consti per
sempre més aquesta felicitació i d’aquí molts any si
algú llegeix aquesta acta pugui saber dels seus èxits.
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 10 DE JUNY DE 2021
1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió de data 13 de
maig de 2021.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
2.1.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER A UNA PISCINA D’ÚS PRIVAT AL CARRER SANT JORDI, 45
S’aprova el projecte de construcció d’una piscina d’ús
privat a la part lateral de la parcel·la situada al carrer
Sant Jordi, núm. 45 del municipi de Campllong.
S’atorga i Notifica als interessats la llicència per a l’execució de les obres.
2.2.- LLICÈNCIA D’OBRES D’ENDERROC, DESMUNTATGE I RETIRADA PARCIAL D’ELEMENTS INTERIORS

I EXTERIORS A LA NAU SITUADA AL CARRER DE LA
RIERA NÚM. 7-9
S’aprova el projecte bàsic i d’execució per l’enderroc,
desmuntatge i retirada parcial d’elements interiors i
exteriors a la nau industrial existent situada al carrer d
ela Riera núm. 7-9 del Polígon Industrial Les Ferreries.
S’atorga i notifica als interessats la llicència per a l’execució de les obres
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE MILLORA
ENERGÈTICA ENLLUMENAT PUBLIC – X2021000170
S’aprova DEFINITIVAMENT el projecte simplificat “MILLORA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC”, redactat a petició de l’Ajuntament de Campllong pel Sr.
Jordi Güell Camps, enginyer del Consell Comarcal del
Gironès en data 6 d’abril de 2021 i amb un pressupost
d’execució material de 28.326,24 euros i un pressupost
per contracte de 34.274,75 euros IVA inclòs.
4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
I INICI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I OBRES DE MILLORA ENERGÈTICA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC
S’aprova l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per la millora energètica de
l’enllumenat públic, convocant la seva licitació, s’aprova el Plec de Clàusules Administratives Particulars que
regiran el contracte i que consten a l’annex d’aquest
acord i publicar en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l’annex III de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
5.- APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DEL FESTIVAL
MUSICANT...2021
S’aprova els preus públics per les entrades del festival
de música Musicant...2021 de l’Annex 3 de l’Ordenança
General de Preus Públics, i substituir els que constaven
del Musicant... 2020 i es dona a expedient la tramitació
i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del mateix
en el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província pel termini de 15 dies hàbils.
PREUS PÚBLICS PER LES ENTRADES DEL XVIII MUSICANT... 2021
Tots els concerts excepte M. del Mar Bonet amb Borja
Penalba
Preu entrada anticipada: 12 €
Preu entrada a taquilla: 15 €
Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba
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Preu entrada anticipada: 15 €
Preu entrada a taquilla: 18 €
Pack 5 concerts: 55 €.

un pressupost d’execució material de 37.288,20 euros
i un pressupost per contracte de 45.118,72 euros IVA
inclòs.

6.- PRÒRROGA CONTRACTE COMODAT PARCEL·LA
CADASTRAL 65 POLÍGON

9.2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ DE CAMPLLONG –
X2021000109

S’acorda prorrogar per un any més el contracte de comodat entre l’Ajuntament de Campllong i el propietari
de la parcel·la cadastral 65 del polígon 4 Sr. JGV amb
DNI ***0918**, entre el dia 15 d’abril de 2021 i 14
d’abril de 2022.
7.- CONTRACTE MENOR DELS TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA RIERA DE CAMPLLONG QUE DISCORRE PEL TRAM URBÀ DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG – X2021000166
S’APROVA la “Memòria valorada de les actuacions de
manteniment i conservació de la Riera de Campllong
que discorre pel tram urbà del municipi de Campllong”, redactat pels serveis tècnics municipals en data
octubre de 2020 per import de 7.703,98 € (9.321,82 €
IVA inclòs) i es publica l’acord al BOP de la província de
Girona i al taulell d’anuncis municipals per al general
coneixement.
S’aprova el PRESSUPOST i ADJUDICAR el contracte menor següent:
Dades del contractista: ALAMEDA TORRENT, S.L.U.
Número de pressupost: 565
Data pressupost: 22/10/2020
Objecte del contracte: Treballs de manteniment i conservació de la riera de Campllong en el tram urbà
Quantia: 7.703,98 € (9.321,82 € IVA inclòs).
8.- DESPATX ORDINARI – X2021000005
En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde proposa informar als assistents de les següents comunicacions rebudes des de la celebració de l’última Junta
de Govern: E2021000795 del 11 de maig de 2021 a
E2021000979 del 08/06/2021:
9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE MAGATZEM MUNICIPAL A MUSEU D’EINES ANTIGUES I D’OFICIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG – X2021000169
S’APROVA DEFINITIVAMENT el projecte “ADEQUACIÓ
DE MAGATZEM MUNICIPAL A MUSEU D’EINES ANTIGUES I D’OFICIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG”, redactat a petició de l’Ajuntament de Campllong pel Sr.
Manuel Alemany Masgrau, arquitecte del Consell Comarcal del Gironès en data desembre de 2020 i amb
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S’aprova INICIALMENT el projecte “MILLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ DE CAMPLLONG “, redactat a petició de l’Ajuntament de Campllong pel Sr. Jordi Güell
Camps, enginyer del Consell Comarcal del Gironès en
data 9 de juny de 2021 i amb un pressupost d’execució per contracte de 76.527,13 euros i un pressupost
total per contracte de 92.597,83 euros IVA inclòs i es
sotmet a INFORMACIÓ PÚBLICA per un termini de 30
dies hàbils.
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 8 DE JULIOL DE 2021
1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
S’APROVA l’esborrany de l’acta de la sessió de data 10
de juny de 2021.
2.- LLICÈNCIA D’OBRES PER LA ADEQUACIÓ D’UNA
NAU EXISTENT AL CARRER DE LA RIERA 7-9 DEL POLÍGON INDUSTRIAL LES FERRERIES
S’APROVA el “Projecte i bàsic d’execució de la reforma
i adequació interior d’una nau industrial existent c / de
la Riera nº 7 Polígon industrial Ferreries, Campllong
(Girona)”.
S’ATORGA I NOTIFICA als interessats la llicència per a
l’execució de les obres.
2.- DENEGACIÓ DE LA LLICENCIA D’OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’HABITATGE
És denega la llicència urbanística per a l’ampliació en
planta baixa de l’habitatge situat al veïnat de la Bruguera, núm. 21, motivat en base a l’acord pres per la
Comissió Territorial d’urbanisme de Girona en sessió
de 7 de juny de 2021, així com les consideracions contingudes en el mateix.
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PUOSC DE MILLORA DE CAMINS PÚBLICS D’ACCÉS AL NUCLI URBÀ
S’aprova INICIALMENT el projecte “MILLORA DELS
CAMINS PÚBLICS D’ACCÉS AL NUCLI URBÀ DE CAMP-

LLONG”, redactat a petició de l’Ajuntament de Campllong pel Sr. Jordi Güell Camps, enginyer del Consell Comarcal del Gironès signat en data 15 de juny de 2021
i amb un pressupost d’execució de 129.073,60 euros i
un pressupost per contracte de 156.179,06 euros IVA
inclòs i es sotmet a informació pública per un termini
de 30 dies hàbils.
4.- CONTRACTES MENORS
4.1.- CONTRACTE MENOR ARTÍSTICS COBLA ORQUESTRA LA SELVATANA FESTA MAJOR 2021
S’aprova la contractació de la COBLA ORQUESTRA LA
SELVATANA, MUSICS DE CATALUNYA SCCL, mitjançant
contracte privat, per l’actuació el diumenge 22 d’agost
de 2021, programat dins els actes de la Festa Major
2021 pel preu de 9.500.- euros (més IVA).
4.2.- CONTRACTE MENOR ARTÍSTIC DOCTOR PRATS
FESTA MAJOR 2021
S’aprova contractar l’empresa BYMEDIO SUBMARINO
INTERNACIONAL S.L. (B55639645), mitjançant contracte privat, per l’actuació de DOCTOR PRATS el divendres 20 d’agost de 2021, programat dins els actes
de la Festa Major 2021 pel preu de 14.999,99 euros
(més IVA).
4.3.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DEL MUSICANT... 2021
S’aprova el pressupost 21002 presentat per Carles
Xirgo i Puig per realitzar el servei de sonorització i il·
luminació del Musicant 2021 per import de 11.125.- €
(13.461,25 € IVA inclòs), i ADJUDICAR-LI el contracte
menor de serveis.
5.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde proposa informar als assistents de les següents comunicacions rebudes des de la celebració de l’última Junta
de Govern: E2021000980 del 9 de juny de 2021 a

E2021001112 del 6 de juliol de 2021.
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 29 DE JUNY DE 2021
1.0.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE
LES SESSIONS ANTERIORS
S’acorda l’aprovació dels esborranys de les actes de les
sessions anteriors: Ordinària de 25 de març de 2021,
Extraordinària i urgent de 29 d’abril de 2021, Extraordinària de 3 de juny de 2021.
2.0.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER L’ADQUISICIÓ D’EQUIPS INFORMÀTICS PER PART DE FAMÍLIES
AMB FILLS/ES EN L’ETAPA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
S’aprova inicialment les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions amb concurrència no competitiva, per les famílies amb estudiants en etapa d’educació secundària en un centre
educatiu públic o concertat que compleixin els requisits establerts a les mateixes, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 326.48021 subv. a famílies amb fills
a educació secundària curs 2021/22 del pressupost
municipal 2021 la qual es porta a aprovació la seva
creació en el mateix Ple ordinari de 29 de juny de
2021.
3.0.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 1SC 3 CE 7/2021
S’aprova inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1SC i 3CE 7/2021, a finançar amb càrrec a una subvenció de la Diputació de Girona, baixes de crèdits de
despeses d’altres aplicacions pressupostàries no compromeses del pressupost vigent, un préstec bancari a
llarg termini i romanent líquid de tresoreria segons el
detall següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària

Denominació

Import inicial

Augment

Import
resultant

920 21200

Reparació edificis i altres construccions

15.000,00

19.927,20

34.927,20

1532 61900

PUOSC arranjament de camins

147.626,99

8.552,07

156.179,06

342 61902

PUOSC millora energètica pavelló

84.218,41

8.379,42

92.579,83

326 48010

AMPA escola Puig d’Arques

150,00

780,00

930,00

326 48011

AMPA CEIP Aldric

150,00

660,00

810,00

326 48014

AMPA IES Cassà

150,00

1.150,00

1.500,00

TOTAL

39.448,69 €

EL GRA I LA PALLA

15

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Aplicació
pressupostària

Denominació

Import

342.60901

Redacció projecte millora de prestacions del pavelló

18.014,87

342.60902

Redacció projecte millora energètica del pavelló

1.479,10

1532.61905

Redacció projecte millora de camins públics

4.000,00

342,60903

Millora de les prestacions del pavelló

474.726,50

337.63201

Mosquiteres i finestres local social

5.000,00

1532.62900

Revestiment cunetes camí Sant Andreu

26.111,80

452.62901

Canalització aigües pluvials zona equipaments públics

3.700,00

165.63300

Adequació quadre lluminàries zona nucli urbà

4.505,67

333.62200

Adequació de magatzem municipal per a museu

45.118,72

453.62900

Formació de pas eleval al Passeig Campllong i senyalització

2.750,00

337.63201

Adequació de la instal·lació de producció d’ACS i calefacció del local social 10,000,00

326.48021

Subv. a famílies amb fills/es a educació secundària curs 2021/22

5.000,00

326.48022

AMPA escola la Salle Cassà

540,00

TOTAL

600.946,66 €
GENERACIÓ DE CRÈDITS

Aplicació pressupostària

Denominació

Import

76106

Subv. Diputació: millora prestacions pavelló

100.000,00 €

TOTAL

100.000,00 €
BAIXA D’APLICACIÓNS

Aplicació pressupostària

Denominació

Import inicial

Modificació

Import

326 48009

Projecte socialització de llibres

2.800,00

-2.800,00

0,00

TOTAL

00,00 €
ALTRES

Aplicació pressupostària

Denominació

Import

91300

Préstec a ll/t per projecte de millora de les prestacions del pavelló

100.000,00 €

87000

Romanent de tresoreria despeses generals

237.595,35 €

TOTAL

537.595,35 €
MC 1SC 3 CE 7/2021

Suplement de crèdit

39.448,69 €

Crèdit extraordinàri

600.946,66

TOTAL

640.395,35 €

FINANÇAMENT
Subv, Diputació: millora prestacions 100.000,00 €
pavelló
Préstec a ll/t

300.000,00 €

Projecte socialització de llibres

2.800,00 €

Romanent de tresoreria per despe- 237.595,35 €
ses generals
TOTAL

16

640.395,35 €
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4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SUD-2. AMPLIACIÓ LES FERRERIES
S’aprova inicialment la modificació puntual núm. 1
del Pla Parcial urbanístic del sector SUD-2, Sector Industrial Les Ferreries, segons el projecte signat digitalment pel Sr. Xavier Frigola Mercader, enginyer de
Camins, Canals i Ports, en data 23 de juny de 2021 i
s’obre un període d’informació pública i de consultes
durant 30 dies.
5.0.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DEL PERÍODE
MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS I EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Les dades del 1r trimestre de 2021 són les següents:
Ajuntament:
Ratio d’operacions pagades: 6,98 dies
Import de pagaments realitzats: 70.513,09 €
Ratio d’operacions pendents: 0,00 dies
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP: 6,98 dies
Organisme Autònom Museu del Camp i d’Oficis Tradicionals
Ratio d’operacions pagades: 0 dies
Import de pagaments realitzats: 211,75 €
Ratio d’operacions pendents: 0,00 dies
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP: 0 dies.
PMP Global:
Import de pagaments realitzats: 70.724,84 €
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP Global: 6,96 dies
Conclusió: Es compleix amb el Període Mitjà de Pagament a proveïdors, ja que el termini és inferior a 30 dies.
6.0.- DONAR COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL
DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2020
“ La secretària explica que el nou Reial decret 424/2017, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats
del sector públic local va determinar que s’havia de fer un
informe resum anual de tot el que fem al llarg de l’any. S’ha
fet un informe relatiu al 2020 que detalla la quantitat de informes de fiscalització i intervenció que s’han emès, i que
no s’ha aprovat cap resolució amb objeccions. La conclusió
doncs és que no hi ha incidències destacables i que de cares
a l’any 2021 s’han de fer informes de control permanent panificable obligatori que alguns no s’havien fet al 2020 i l’auditoria publica del Museu del Camp que s’ha fet però un cop
tancat l’exercici 2020. A part s’ha d’incloure un pla d’acció
per part de l’alcalde que ha de detallar les mesures correctores que s’ha de dur a terme”.
7.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
9.0.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
EXPOSICIÓ: L’Alcalde fa un resum de les visites/reunions que s’han fet des d’alcaldia aquests últims mesos.
Comença explicant una reunió amb el Consorci de les
Vies Verdes per acabar d’encarar el tema de la via verda
comunitària amb els ajuntaments de Llambilles, Sant
Andreu, Cassà i Fornells.
A més ha tingut sessions del Consell d’Alcaldes del Consell
Comarcal, Sessió ordinària de la Comissió d’urbanisme, reunió amb l’alcalde de Sant Andreu Salou i el Sr. Pau Vallès

per parlar del pas per a travessar la Riera Seca a la margenera que és la proposta que va guanyar als pressupostos
participatius. Reunió pel nou PAES, reunió amb l’empresa
Louis Vuitton per l’obsequi de mascaretes, reunió amb el
consorci Costa Brava, reunió amb el Servei Català de Trànsit per tractar una proposta de radar de velocitat. També
va acudir a la Inauguració Fira del Tap de Cassà de la Selva,
Ràdio Cassà, visites d’obra cada dilluns a les obres del cementiri i explica una breument l’estat de l’obra.
10.0.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Àlex Alsina: Comenta que s’han realitzat diverses reunions internes per preparar tots aquests temes i les Juntes de Govern.
Roser Freixas: Explica l’inici del Casal d’estiu i l’adequació de
la normativa covid. Comenta el balanç dels cursos del Local
Social 2020-2021 i del llibret de nous cursos que es proposaran pel curs vinent. Referent a la Llar d’infants comenta que
en breu hi haurà la reunió de pares amb la nova empresa
gestora i aprofita per agrair els 10 anys de dedicació i professionalitat de l’empresa el Niu de Campllong, amb l’Olga
Alsina al capdavant des de que la Llar es va obrir, que han fet
que la nostra llar sigui un referent a la zona.
Sílvia Bosch: agraeix a Louis Vuitton les mascaretes donades i als voluntaris/es en la seva elaboració i comenta
que el repartiment ha estat per fins socials.
Pel que fa a serveis socials comenta que al mes de maig
s’ha iniciat el programa de prevenció, atenció i suport
a la gent gran del poble que va quedar parat a conseqüència de la pandèmia. Explica en què consisteix
aquest programa, que es fan plans individualitzats i que
de moment la valoració del servei és molt positiva.
Per altra banda pel que fa als adolescents, explica que
es va fer una reunió amb les famílies i l’educador social
sobre l’ús de les noves tecnologies.
En l’àmbit de salut, explica les franges d’edat de vacunació actual i recorda la flexibilitat existent per tal de fer
fàcil la vacunació a tothom.
Finalitza fent èmfasi a la nova campanya de l’ús de la
mascareta i recorda que no s’ha de baixar la guàrdia i
cal seguir amb les precaucions.
La regidora Gemma Johé li pregunta a la regidora Silvia
Bosch si és certa la informació de que la doctora del consultori de Campllong estarà absent durant un període
mínim de dos mesos. La regidora Silvia Bosch comenta
que està de vacances uns dies de moment. S’enceta un
debat sobre aquest tema.
11.0.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde un cop arribat al punt de precs i preguntes reprèn la pregunta feta anteriorment per la regidora
Gemma Johé sobre la implantació d’una planta de compostatge al polígon de Campllong.
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Comenta que de manera totalment informal des del
Dpt de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès
l’han contactat per tal d’informar-lo que la població de
Campllong seria una bona ubicació per la implantació
d’una planta de compostatge que donés servei a diversos municipis petits de la rodaria. Explica que només
ha estat una consulta i que no hi ha cap proposta ni
sol·licitud feta de manera formal. Arribat el moment es
convocaria una reunió informativa pel poble.
El Sr. Alcalde després de la votació per unanimitat de la
modificació de pressupost i veient que van tots a una,
fa una invitació a tots els membres de la oposició a formar part de l’equip de govern. La regidora Gemma Johé
agraeix la proposta i comenta que en parlaran i pensaran i ja hi donaran resposta.
Abans de donar per acabada la sessió plenària el regidor
Joan Descals demana la paraula i comenta que a l’anterior ple es va preguntar si havia alguna manera de millorar
el pas a la cuneta de la C-25 que té molta pendent i demana si hi ha una solució. El Sr. Alcalde diu que ho comentarà al Departament de Carreteres de la Generalitat
que en breu han de venir a Campllong a fer una reunió
per diversos temes i els portarà “in situ” a veure-ho. Comenta que quan en sàpiga res ho comentarà i que fins hi
tot el regidor pot assistir a la reunió si vol.
Una altra qüestió és l’adequació del quadre de lluminàries i pregunta en quin estat està ja que falla molt
sovint. L’Alcalde comenta que s’ha de fer canvi dels quadres i de les faroles que sembla que així anirà tot correctament que ara mateix cada vegada que plou hi ha
alguna cosa que falla.
Es pregunta si hi ha contactes de manteniment de la
línia i l’alcalde diu que no però que es poden fer si es
necessari.
El regidor pregunta sobre els futurs habitatges de protecció oficial que es preveuen en el PAU 7 i l’alcalde explica quina és la previsió temporal, indicant que preveu
encarregar el projecte i l’any vinent començar les obres
i adjudicar-los. També es preveu fer un registre de sol·
licitants d’habitatge de protecció oficial municipal, per
no haver-nos de regir per el de la Generalitat.
Per últim el regidor Joan Descals comenta del mal estat
de la vorera situada al c/ del Remei a l’alçada del parc,
que hi ha molts panots aixecats i l’alcalde comenta que
quan vingui el paleta es farà arreglar.
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 12 D´AGOST DE 2021
1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
S’ACORDA l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 8 de juliol de 2021.
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2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE MILLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ
S’APROVA DEFINITIVAMENT el projecte “MILLORA
ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ DE CAMPLLONG” redactat a
petició de l’Ajuntament de Campllong pel Sr. Jordi Güell
Camps, enginyer del Consell Comarcal del Gironès en
data 9 de juny de 2021 i amb un pressupost d’execució
per contracte de 76.527,13 euros i un pressupost total
per contracte de 92.597,83 euros IVA inclòs.
3.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D’UN CAMIÓ ESCENARI PELS ACTES DE
LA FESTA MAJOR I EL MUSICANT 2021
S’acorda aprovar el pressupost O30/2021 de 8 de juliol de 2021, que inclou els pressupostos O29/2021 i
O28/2021, presentat per Escenaris Mòbils Girona SL, amb
CIF B55031298, pel subministrament, muntatge, desmuntatge, transport, desplaçament del personal, assistència
tècnica i rampa d’accés, per 9.000 € (10.890 € IVA inclòs) i
adjudicar-li el contracte menor de subministraments.
4.- APROVACIÓ CALENDARI ESCOLAR LLAR INFANTS
2021-22
Primer.- Aprovar el calendari escolar de la llar d’infants
el Tractoret pel curs 2021/2022
5.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde proposa informar als assistents de les següents comunicacions rebudes des de la celebració de l’última Junta de Govern:
E2021001113 del 7 de juliol de 2021 a E2021001258
del 9 d’agost de 2021.
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 29 DE JULIOL DE 2021
1.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE MILLORA DE PRESTACIONS DEL PAVELLÓ
S’aprova INICIALMENT el projecte executiu de millora
de les prestacions del pavelló de Campllong, redactat a
petició de l’Ajuntament de Campllong per la Sra. Marta Ventura Català, arquitecta del Consell Comarcal del
Gironès, signat digitalment en data 6 de juliol de 2021,
amb referència A53020, amb un pressupost d’execució
de 390.882,61 euros i un pressupost total per contracte
de 472.967,96 euros IVA inclòs i es sotmet a informació
pública per un termini de 30 dies hàbils.
2.0.- ESTABLIMENT DELS DIES FESTIUS LOCALS DE 2022
S’aprova proposar les següents dates com a diades de
festa local pel proper any 2022:
• 13 de juny, dilluns de la Festa Major de Cassà de la Selva
• 22 d’agost, dilluns de la Festa Major de Campllong.

OBRES I GESTIÓ MUNICIPAL
ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
El cementiri municipal presentava multitud
d’esquerdes i fissures als murs de tancament
perimetrals, per les seves cares interiors i exteriors, i moviments que malmetien les cobertes de teula i els volums dels nínxols, la qual
cosa causava trencaments i esquerdes als propis nínxols i deficiències en l’estanqueïtat amb
possibles males olors.
Durant aquests mesos s’han portat a terme les
obres d’arranjament per millorar els serveis de
l’equipament i les seves condicions estructurals i de seguretat, estabilitzant l’estructura i
millorant les condicions sanitàries de les instal·
lacions.
Concretament, per assegurar l’estabilitat dels
murs, s’ha realitzat el recalç dels murs perimetrals, del cos principal interior i dels nínxols de
la façana nord amb rasa continua de formigó
armat realitzada per trams. També s’ha realitzat
l’atirantat dels murs perimetrals de tancament i
de les sales de l’entrada del cementiri.
Les esquerdes i fissures existents també s’han
repicant, rejuntant i grapat, s’ha netejat la teulada i se n’han substituït les teules trencades.
També s’ha reforçat la fonamentació del mòdul
de nínxols de la façana oest i s’ha realitzat una
cuneta de formigó a la façana sud. Finalment,
s’han repintat la totalitat de les façanes, d’un
color terrós, similar a l’existent.
Per completar els serveis del cementiri, el magatzem s’ha dividit en dos espais: en el primer
s’hi ha fet un bany adaptat i l’altre s’ha mantingut
com a magatzem. L’accés a aquests espais serà
independent i sense regruixos al paviment que
en minvarien l’accessibilitat. El bany s’ha equipat
amb un lavabo i un vàter amb barres d’acer inoxidable per a la transferència, i s’ha instal·lat una
fossa sèptica per a les aigües residuals.
Aquestes obres han estat subvencionades per
la Diputació de Girona, amb la subvenció per a
inversions municipals en cementiris.
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SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
DEL NUCLI ANTIC

i dels arrossegaments vegetals acumulats al llit
de la riera.

El mes de juliol s’han substituït les lluminàries de VSAP dels 32 punts de llum d’enllumenat
públic del carrer Església (part), carrer Can Pou
(part), plaça Can Pou, baixada Can Pou, carrer
del Mig, carrer Cal Tet (part) i carrer de la Pau
(part) del nucli urbà per lluminàries de tecnologia LED.

Aquestes actuacions són necessàries per vetllar
pel manteniment en bones condicions de desguàs de la riera que transcorre pel nucli urbà del
municipi i es consideren essencials per minimitzar els riscos per als béns i les persones que habiten el nucli urbà de Campllong, en episodis de
fortes precipitacions i riuades.

El model de lluminària que s’ha instal·lat és el
JUNIOR JNR-V/CCCA vidre pla LEDS de 42 W de
potència, de temperatura de color 3000 K (blanc
càlid), de la marca CARANDINI amb fixació vertical amb braços “VB2”.

Es tracta d’actuacions subvencionades per
l’Agència Catalana de l’Aigua.

Aquesta acció ha estat subvencionada parcialment pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, dins el programa “Del pla a l’acció” per a les anualitats 2020/21.

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL
TRAM URBÀ DE LA RIERA DE CAMPLLONG
A principis del mes de setembre es va realitzar el
desbrossament general en el tram urbà de la riera de Campllong, d’uns 516 metres de longitud
en total, per a la retirada de la vegetació existent
a l’interior de la llera, i la trituració de les restes
in situ. També es van retirar els arbres morts o
caiguts dins la llera i el brancatge excessiu i es
van talar els arbres que obstaculitzaven el pas de
l’aigua. També es preveu la retirada de les terres
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ACTUACIONS DIVERSES A ZONES VERDES MUNICIPALS, RUTES VERDES, CARRERS I CAMINS RURALS
Els mesos de maig i d’agost es va realitzar la sega
i desbrossada dels marges dels camins públics
rurals per tal de garantir la visibilitat i seguretat
dels vehicles i usuaris.

Durant els mesos de maig i juny es va realitzar
l’estassada del sotabosc i l’eliminació de les restes vegetals a les franges de protecció perimetrals, de 25 metres al voltant del polígon industrial “Les Ferreries”, de la resta de zona boscosa
situada propera al polígon, i de les parcel·les interiors de titularitat municipal.

cli urbà, la substitució d’una columna d’enllumenat públic i d’un hidrant xafats al carrer Feixes
Magres, el manteniment dels parterres del carrers del nucli urbà i del polígon industrial, entre
d’altres actuacions.

Per últim, a finals d’agost es va fer el segellat de
les esquerdes superficials del camí de Can Canyet.

ACTUACIONS ALS EDIFICIS MUNICIPALS
Durant aquests mesos s’han realitzat actuacions
diverses als edificis municipals.
Durant el de juny es van netejar i pintar amb
pintura impermeabilitzant les canals de recollida d’aigües pluvials de la nau municipal situada
al polígon industrial.
El mes de juny es van realitzar els treballs de
sega i manteniment de les rutes verdes de la Riera Seca i de la Riera Gotarra, i el mes de juliol
el Consorci de les Vies Verdes de Girona va realitzar la sega de les rutes verdes del veïnat de la
Bruguera i de Campllong a Fornells de la Selva.

Al Local Social s’han instal·lat mosquiteres a la
sala petita, a la sala gran i als banys de la planta
primera, s’han instal·lat 4 càmeres de videovigilància a l’interior dels magatzems i s’han realitzat accions de reparació a l’ascensor, entre d’altres actuacions.

També s’ha instal·lat la senyalització vertical de velocitat màxima de 30 km/h a tot el nucli urbà i s’han
substituït diverses senyals de velocitat màxima dels
carrers del nucli urbà i del polígon industrial.
Per altra banda, durant aquests mesos, s’han
realitzat actuacions diverses de manteniment i
reparació a les vies públiques, com la substitució
de bombetes foses i el canvi d’equips en fanals,
la reparació d’algun panot de les voreres del nu-
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LA VIDA DEL POBLE
Local social

El local social dinamitza activitats formatives i lúdiques per a la població. Per això els interessos
de la gent del poble són importants per nosaltres a l’hora d’oferir activitats.
Aquest estiu vam començar amb una proposta
que va sortir de la demanda dels joves del poble que volien aprendre skate. Al juliol en vam
organitzar un curs intensiu. L’empresa BRAVE SKATE ens fa oferir un curs a la mida i, un
cop plantada la llavor i veient l’interès dels joves per aquesta disciplina, va néixer la idea de
continuar amb una segona fase d’aprenentatge, ara amb un curs anual que començaria al
novembre.
Un altra proposta que es va fer realitat va ser el
dia 16 de juliol. Durant aquest dia vam gaudir
d’una tarda molt dinàmica i divertida. La tarda
de circ. Es tractava de 3 punts estàtics amb diferents propostes circenses, dirigides a persones de totes les edats. Un punt de creatiu amb
bombolles gegants de sabó, mocadors de colors,
dansa i moviment.
Un de malabars, diables i bitlles i un d’equilibri amb slak-line i rodaboles (corda fluixa i jocs
d’equilibris).
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EL 17 d’agost, el local social va organitzar una
tarda de jocs de taula per a tota la família. Un
espai per descobrir nous jocs de taula i per compartir amb amics i familiars una tarda diferent.
El dijous 19 d’agost vam fer una tarda de contes. La
idea era fer l’activitat a l’aire lliure, però aquell dia el
cel estava amenaçant tempesta i en veure que començava a ploure vam decidir fer-lo a la sala gran.
Vam explicar uns contes amb el teatre Kamishibai japonès, que consisteix en un petit teatre de
fusta pel que van passant imatges del conte. Vam
explicar el conte del Gat SoL i una història molt
divertida del ximpanzè Ximpàtic i el seu viatge a
la ciutat.
Amb tot plegat, et convidem a fer propostes, a
expressar el que t’agradaria fer o quina formació
t’interessa. Estem oberts a les teves propostes.
No te’n quedis amb ganes!

Casal de jubilats de Campllong
Hola! Soc una veïna de Campllong i em dic Eva Barris. Vaig néixer a Cassà de la Selva però tota la meva
vida, de petita i de jove vaig viure a Sant Andreu
Salou, un poble molt bonic. En aquest poble hi havia una escola rural a la plaça i, és clar, anar i tornar
a peu era divertit, ja que havíem d’agafar un camí
en un marge que en dèiem: “el camí de les cabres”.

alegria. A més, amb la mainada sempre fem coses diferents i divertides.

Als 15 anys ja vaig anar a treballar a la Selva i ho vaig fer fins que em vaig casar aquí a
Campllong. Hi havia un autobús que em portava. Tot era molt diferent, la vida canvia.
Per exemple, els estius d’abans no eren com ara
que anem a la platja i a la piscina molt sovint.
Abans hi anàvem potser 1 dia en tot l’estiu. També perquè el desplaçament era una mica difícil,
les famílies no tenien cotxe i només hi havia un
tren a carbó, que anava de Girona a Sant Feliu.

Felicitats a la junta que ho va organitzar!
Ho deixo fins aquí i espero que ben aviat es torni
a activar el Casal i les seves activitats que a molta
gent li encantava.

També us he de dir que m’agrada viure en aquest
poble perquè hi fan moltes activitats. Aquest any
em va agradar especialment la Festa Major. Trobo
que els concerts van ser molt moderns i bonics.

Llavors, anar a la platja era tot un esdeveniment.
Em recordo que per les fires de Girona anàvem
amb els meus pares amb bicicleta fins a Caldes
per agafar el tren que anava a Girona.
Recordar aquests moments em fa sentir nostàlgia
i a la vegada alegria, per la bella infantesa que vaig
tenir. Sembla que aquestes vivències tan senzilles
et queden marcades a l’ànima. Penso que al ser
coses que no teníem tant a l’abast, que no eren
tan quotidianes, els donàvem molta importància.
Ara ja soc jubilada i en aquesta etapa, compartir
amb els meus nets em fa molt feliç. El fet de poder estar amb la família i tenir salut és la meva
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Llar d’infants “El tractoret”
Inici de curs

Ja hem iniciat el nou curs
amb moltíssimes ganes
de poder compartir molts
moments amb tots els infants de la llar. Hem passat les primeres setmanes
d’adaptació i familiarització. Els primers dies a la llar representen un
procés de canvis per als nens/es: canviem el seu
entorn familiar per l’entorn de la llar. Per una
banda, s’han de separar dels seus éssers estimats amb qui ells es senten segurs i protegits
i, d’altra banda, s’han de familiaritzar amb un
nou espai, amb noves rutines i noves persones.
És una etapa especial i delicada amb molta càrrega emocional que necessita especial atenció i
temps per part dels adults implicats.

Durant aquests primers dies de la llar, hem presentat la caseta d’ocells, l’hem penjada al pati i
cada dia hi posem una mica de pa sec. Primer
hem deixat assecar el pa i després amb una mà
de morter el piquem i el posem dins la caseta.
Quan els ocellets s’acosten a menjar els observem atentament: les seves plomes, els seus colors... Com ens agrada observar-los!
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Hem fet les primeres sortides amb els infants,
gaudint del meravellós entorn natural que ens
envolta. Les caminades al matí, estones a la pista i les visites a les gallines són moments molt
bonics que comparteixen tots els infants. Sentim
les campanes, busquem cargolets i observem
els canvis que es produeixen a la natura.
També us volem fer arribar que des de la llar
hem obert un bloc on cada mes hi anirem penjant reflexions, moments i vivències a la llar, esperem que us agradi!
https://eltractoretcampllong.blogspot.
com/2021/09/adaptacio.html

AE Campllong
Aquest final d’any i principi de curs escolar està
sent molt intens a nivell esportiu i benvingut
sigui. Primer de tot, volem felicitar la secció de
tennis taula que, malgrat les dificultats, tornen a
competir a la primera preferent gironina un any
més. Aquest any només s’hi ha pogut inscriure
un equip ja que el número d’efectius del club
s’ha vist molt afectat per la pandèmia. Però no
obstant, confiem que la temporada vinent poguem recuperar l’equip de segona territorial.

La secció de ciclisme ha tingut molta visibilitat i
presència durant aquest segon i tercer trimestre
de l’any. Hem estat presents en múltiples proves
de gravel, per etapes, proves cicloturistes, marxes populars, maratons i campionats de Catalunya. Destacar la presència de gent jove nouvinguda al club, amb ganes de participar i millorar,
cosa que ens dona molta visibilitat a nivell de
club. Això sí, sempre amb el suport de la gent
amb més experiència i que no deixen d’aportar
el seu granet de sorra i ajudar sempre que se’ls
requereix. Per últim, destaquem la presència de
participants del club durant el desenvolupament
de la Sea Otter Europe a Girona (el festival més
important del món de la bici i celebrat a Girona
recentment).

A curt termini, el club té dos objectius molt propers: preparar la marxa popular a peu del proper 7 de novembre, que transcorre per camins,
boscos i camps de Campllong, i prendre part a
l’oncobike amb els 4 equips inscrits de 6 participants cadascun. Des del club volem donar les
gràcies als partrocinadors: Lletera Campllong, La
Selva, Improlac, La Bycicle, TVI cranes, Construccions Sangüesa, Freixas i Freixas, Dani Agrafojo,
Dibosch, VVR i Giderma.
AE Campllong (1992)
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AMPA de l’Institut de Cassà
Benvolgudes famílies,
Amb aquestes línies us volem presentar l’AMPA
de l’institut de Cassà de la Selva, qui som, què
fem, quines activitats hem pogut desenvolupar
en aquestes condicions tan excepcionals que ens
ha tocat viure a tots plegats per culpa del COVID
19 i el que tenim previst fer per al curs vinent.
L’AMPA som un grup de persones motivades de
Cassà, de Riudellots i de Campllong que ens reunim com a mínim 1 cop al mes. Periòdicament,
també ens reunim amb l’equip directiu del centre per intercanviar informació i coordinar les
actuacions que portem a terme.
Ens comuniquem amb les famílies sòcies mitjançant correu electrònic i a través del grup de
distribució del mòbil de l’AMPA (633045761),
perquè estiguin informades i puguin gaudir de
les activitats i tasques organitzades per l’AMPA.
Pel que fa a les activitats i serveis que ofereix
l’AMPA, a continuació us mostrem el que s’ha
portat a terme durant aquest curs 2020-2021:
1. Servei de compra de llibres amb la possibilitat
de reciclatge a través d’Iddink.
2. Pagament d’una part de la partida de material de desinfecció personal de l’Institut per lluitar
contra el COVID 19 (dispensadors, gel, paper, etc).
3. Pagament íntegre de 5 taules de fusta instal·
lades en forma de ventall al pati dret de l’entrada perquè es puguin utilitzar per tots els estudiants de l’institut, tant per fer classes a l’exterior
com per les hores dels patis.
4. Pagament del material necessari per la construcció de 5 papareres per instal·lar-les al costat
de les taules (projecte Escola oberta).
5. Pagament de 25 micròfons amb altaveus pel
professorat perquè se sentin millor les classes.
6. Pagament de 2 impressores 3D.
7. Taller en línea de “Com parlar amb els fills de sexualitat” impartit per la sexòloga i docent Marina Castro.
8. Subvenció del 25% de les taxes dels exàmens
de Cambridge d’Anglès i el Delf de Francès.
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9. Aportació econòmica de 50,00 € pels Premis
Sant Jordi (apostant pel comerç local, llibreries
de Cassà i Estanc de Riudellots).
10. Suport i col·laboració especial en el Comiat de
Segon de Batxillerat (pagament de l’orla i el vídeo)
11. Suport i col·laboració especial en el Comiat de
4t. d’ESO. Pagament excursió de l’Aquadiver)
Les aportacions i activitats organitzades les hem
fet coordinadament amb les necessitats i peticions de l’Equip Directiu de l’Institut.
Pel que fa al curs vinent, ja estem preparant la
nova inscripció a l’AMPA del curs 2021-2022 que
us farem arribar i, ja estem preparant les activitats que volem portar a terme perquè tots els
socis se’n puguin beneficiar:
1. Servei de compra de llibres amb la possibilitat
de reciclatge i de les llicències de llibres electrònics a través d’Iddink.
2. Millora del wifi de l’Institut, més potent, més
segur i que arribi a totes les aules.
3. Curs de tècniques d’Estudi a primer i segon d’ESO.
4. Xerrada / Taller (en línea si és necessari) de
Paco Cascón sobre la “Resolució de conflictes”
(Assessor de diferents centres educatius d’infantil, primària i secundaria en temes de resolució
de conflictes, convivència, prevenció de la violència i l’assetjament, educació per a la pau i els
drets humans, des de l’any 1992).
5. Pagament d’una part de la partida de material de desinfecció personal de l’Institut per lluitar
contra el COVID 19 (dispensadors, gel, paper, etc).
6. Altres necessitats que ens comuniqui l’Equip
Directiu.
7. Altres aportacions que ens comuniquin els pares/mares a través dels canals establerts.
Agraïm la col·laboració dels tots els pares i mares socis perquè sense vosaltres no seríem possibles i també volem agraïr la col·laboració dels
Ajuntaments de Cassà de la Selva, de Riudellots
de la Selva i de Campllong per donar-nos suport.

Salutacions cordials,

AMPA de l’ Institut de Cassà de la Selva.

Dades de contacte:
http://ampaiescassa.blogspot.com/
https://agora.xtec.cat/iescassa
ampa.ies.cassa@gmail.com
Grup de difusió de Whatsapp: 633045761

Serveis socials de Campllong
Els serveis socials bàsics són el primer nivell dels sistema públic de serveis socials
i la garantia de més
proximitat als usuaris
i als àmbits social i familiar.
Els serveis socials bàsics s’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari, que en el cas de Campllong som la Montse
Barea (treballadora social) i en Jordi Barniol
(educador social).
Nosaltres som la porta d’entrada als serveis
d’ajuda a domicili (SAD), de teleassistència i als
serveis d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents.
L’atenció a serveis socials és un dret universal,
qualsevol persona del municipi de Campllong
que tingui una necessitat/problema o una dificultat o consulta de caire individual, familiar i/o
social, té dret a ser atesa al nostre servei.
Tanmateix, els serveis socials prioritzem les situacions amb més vulnerabilitat i risc d’exclusió
(infància i família, violència de gènere, discapacitat, dependència...) i no treballem sols. Formem

part de la xarxa municipal i treballem conjuntament amb altres serveis i entitats del territori
com els centres educatius, el CAP o Salut mental, escoles i IES, entre d’altres, amb l’objectiu de
millorar el benestar de les persones.

SAD

De què es tracta?
Aquelles accions organitzades i coordinades que
es realitzen a la llar mitjançant una treballadora
familiar i/o una auxiliar de llar i/o altres professionals, per tal de millorar la qualitat de vida de
la persona amb manca d’autonomia i/o amb dificultats de desenvolupament social i/o familiar.

TELEASSISTÈNCIA

De què es tracta?
És una modalitat de servei d’atenció domiciliaria
que, amb la tecnologia adient, ofereix una atenció permanent i a distància als usuaris, els assegura una resposta immediata a les eventualitats
que els puguin sobrevenir. Va adreçat majoritàriament a aquelles persones que viuen soles, que
presenten un nivell d’autonomia limitat i dependència a causa de l’edat o del seu estat físic.

DADES DE CONTACTE

• Cal concertar cita prèvia trucant al Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt. 972 20 19 62.
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Espai Feina
Dades del mercat laboral a Campllong
Actualment, tenim ubicades 53 empreses al
municipi. D’aquestes, 13 són indústries, 10 dels
sector de la construcció, 3 del sector agrícola i
27 del sector serveis. En referència al nombre
de contractacions, les empreses de Campllong,
han realitzat 332 noves contractacions durant el
primer semestre del 2021, 7 més que el mateix
període de l’any anterior.
Segons les darreres dades publicades a Xifra
(Informació estadística local), les empreses de
Campllong ofereixen 1.124 llocs de treball, 772
en la indústria, 89 en la construcció, 12 en el
sector agrícola i 251 en el sector serveis.
El primer semestre de 2021, ha finalitzat amb
445.862 persones aturades registrades a les Oficines de Treball de Catalunya. A la comarca del
Gironès, hi ha 11.004 persones registrades a les
llistes de l’atur, de les quals 5.095 són homes i
5.909 són dones. El nombre de persones registrades a l’atur disminueix un 6,59% respecte
de l’any anterior. La taxa d’atur en finalitzar el
primer semestre de l’any 2021 s’ha situat en un
11,81% a les comarques gironines, 0,75 punts
menys que l’any anterior.

Font: Xifra Diputació de Girona

A Campllong, hi ha 9 persones registrades a les
llistes de l’atur en finalitzar el primer semestre
de 2021, el mateix nombre que l’any anterior. El
perfil de la persona aturada a la comarca és el
de menor de 30 anys o major de 45 anys sense
estudis o estudis secundaris obligatoris ocupat
en el sector serveis.
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Des de l’Ajuntament de Campllong, per donar
resposta als canvis del mercat laboral s’ofereix
el Programa Espai Feina. Un programa dirigit a
veïns i veïnes del municipi que estan en procés
de recerca o millora laboral. Enguany, 14 veïns i
veïnes han sol·licitat el servei. El programa també va dirigit a les empreses del municipi per tal
d’oferir una borsa de candidats i candidates locals. L’horari d’atenció al públic és el dimecres
quinzenalment a les oficines de l’Ajuntament.
Podeu reservar cita prèvia trucant al 972 46 15
04 o bé ens podeu escriure a promocioeconomica@girones.cat.
Josep Rabasseda i Sánchez
Tècnic d’orientació laboral Espai Feina.

Festa Major de Campllong
Enguany, la Festa Major es va celebrar del 20 al
23 d’agost. Els dies 17 i 19 d’agost es van organitzar dues activitats del del Local Social: Tarda
familiar de jocs de taula i la tarda de contes.
En les activitats programades pels dies de la Festa
Major, divendres vam poder gaudir del gran concert de Doctor Prats i el grup local Fem.coberts a
l’esplanada; dissabte l’espectacle infantil “La xerinola d’en Rikus” i, a l’acabar, l’actuació dels Grallers i timbalers de Campllong al costat d’en Quirze. Al vespre vam gaudir del concert de Last Livin’
Souls. Diumenge al matí es va celebrar la Missa
Solemne a l’església, a la tarda es va celebrar la
festa de l’espuma amb una piscina infantil, on els
petits van xalar de valent i, al vespre concert amb
l’actuació de l’Orquestra Selvatana, els quals van
brillar al damunt de l’escenari. I dilluns al vespre
va tancar els actes de la festa el concert a càrrec
del grup de versions Sixtus, que van dificultar tenir el cul enganxat a la cadira a més d’un.
Totes aquestes activitats eren amb inscripció
prèvia i algunes amb entrada amb preu simbòlic, per tal de facilitar el control i la gestió de les
persones.
Demanem disculpes un any més, per haver anat
tan justos de temps amb la informació, però
com ja va passar l’any passat es van haver de fer
canvis en la programació pocs dies abans d’imprimir el programa.
Des de la Comissió de Festes donem les gràcies a tothom qui ha ajudat i col·laborat i a l’Ajuntament pel suport rebut per tirar endavant un
any més una Festa Major amb actes per a totes

les edats. I també agraïm a les empreses i establiments col·laboradors el suport que ens han
donat. Donem les gràcies sobretot la feina feta
per tots els joves i col·laboradors/es que, un any
més van treballar de valent, no només amb feines habituals, sinó també amb tot el que comporta tenir els recintes controlats i a punt abans
de cada acte.
I ens agradaria acabar recordant que la Festa
Major és molt més que un acte de dia o de nit.
La Festa Major no és només una festa, és un
punt de trobada de totes les veïnes i veïns que
fan un cop l’any per compartir les seves complicitats, sinergies i preocupacions i per desenvolupar un poble més obert, cohesionat i alhora més
compromès. Creiem que per seguir creixent i
gaudint de tots els actes, un poble petit com el
nostre, necessita que anem a una i que totes les
ideologies puguin respectar-se i sumar.
Volem desvincular qualsevol festa popular del
fenomen del “botellón”, que entenem que respon a altres dinàmiques i, evidentment, es tracta d’un fenomen que fa anys que preocupa a
moltes entitats, com la nostra, que organitzen
les festes majors.
Esperem que l’any que ve puguem gaudir de la nostra Festa Major amb més tranquil·litat i amb més
“normalitat”. Des d’aquí aprofitem per animar i
engrescar a tots els campllonencs i campllonenques a participar amb nosaltres a participar en el
muntatge i a gaudir dels diferents actes i activitats de la Festa Major! Moltes gràcies a tothom!
Comissió de Festes
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Casal d’estiu de Campllong
Al casal d’enguany hem tingut 86 infants inscrits.
Aquest any s’han continuat fent totes les activitats adaptades a la pandèmia. Com sempre, es
va informar al pares en una reunió prèvia a l’inici del casal de totes les activitats que es durien
a terme i també sobre com s’organitzarien els
grups bombolla.
Malgrat les restriccions, aquest any s’ha pogut
tornar a anar a la piscina cada dilluns i s’han fet
sortides diverses tot i que, malauradament, encara no s’ha fet acampada.

Com en els darrers anys, El Castellet ha estat
l’empresa encarregada de dur a terme el Casal a
Campllong. Els agraim la seva dedicació i el seu
esforç per fer que els nostres nens i nenes s’ho
passin d’allò més bé cada estiu amb la responsabilitat de mantenint la seguretat en tot moment.
Poc a poc anem recuperant la normalitat en tots
els àmbits.
Des de l’Ajuntament estem molt satisfets/es
amb el resultat del nostre casal i volem agrair
als pares i mares la seva confiança un any més.
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Musicant
El Musicant arriba a la seva majoria d’edat
Aquest any el cicle de música del país va celebrar
el 18è aniversari i per donar rellevància a l’efemèride es va presentar el 18 de juliol amb un concert amb la cantant Helena Rosich acompanyada
pel seu quartet instrumental, interpretant estàndards universals traduïts al català.

El divendres 26 vam tenir el goig d’escoltar a la
Maria del Mar Bonet i a Toti Soler. Al concert hi
assistí també la presidenta del Parlament de Catalunya, sra. Laura Borràs.

Aquest tastet serví per donar pas a un cartell magnífic que va veure desfilar entre els dies 24 i 28
d’agost cinc actuacions esplèndides. El programa
va començar amb música popular de l’Alguer a
càrrec de Claudio Gabriel Sanna & Rall Grup. Cançons de gresca magníficament interpretades per
veritables virtuosos.

Ginestà i Pau Vallbé van compartir una nit de pop
juvenil i de rock d’autor de caire més psicodèlic
presentant per separat les seves darreres actualitzacions musicals.

El cicle es tancà amb el grup Notte e Giorno presentant un musical ambientat en ple s. XVI, amb
peces de la Corona d’Aragó.

El següent concert va estar dedicat a la música
més autòctona amb Port Bo, la Cobla els Montgris, el Cor Cypsela i Indira Ferrer, tots dirigits per
Jordi Molina i Antoni Mas.
Com sempre, recordem que el Musicant és una
proposta musical oberta a tothom del poble i rodalies que vulgui gaudir de música de qualitat. És
un esdeveniment possible gràcies a l’Ajuntament,
patrocinadors, col·laboradors/es i al públic en general. L’any que ve ho tornarem a fer.
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Notícies breus
RELLEU A LA PARRÒQUIA DE CAMPLLONG
Mossèn Jaume Julià Vidal va comunicar aquest
estiu que deixava de prestar els seus serveis de
Mossèn de Campllong per jubilació després de
14 anys de dedicació a la parròquia. En un acte
de comiat, en la missa del diumenge, 22 d’agost,
l’alcalde de Campllong, sr. Freixas i el sr. Joan
Gumbau, li van fer entrega d’un record del seu
pas pel municipi de Campllong i en agraïment de
la seva tasca envers als veïns/nes.
La parròquia de Campllong serà atesa d’ara endavant per Mossèn Pere Carreras, rector de Llambilles, Castellar de la Selva, Montnegre, Quart,
Campllong, Franciac i Riudellots de la Selva.

FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG
Benvolguts veïns i veïnes,
Després de 2 anys sense Fira, engeguem motors
amb moltes ganes i il·lusió. Des de la Comissió de
Fires i Festes de Campllong us volem convidar a
formar part d’aquest grup de persones que organitzem la nostra Fira assistint a les reunions o bé a
participar com a voluntaris/es el cap de setmana
de la fira, que enguany serà els dies 23 i 24 d’abril.

Us convidem a acompanyar-nos a la propera reunió per tal d’explicar-vos en que consisteix la
nostra tasca. Tothom hi és benvingut i ho podeu
fer extensiu a qui creieu que pugui estar-hi interessat/da. Tenim moltes ganes d’escoltar les
vostres idees i suggeriments.
Us hi esperem!!! Si hi esteu intressats, podeu trrucar a l’Ajuntament.
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DONACIONS DE MASCARETES
Des de l’Ajuntament de Campllong volem agrair
les donacions de mascaretes per a la prevenció
de la Covid que han fet diverses empreses i particulars.
La majoria de les mascaretes s’ha destinat als
col·lectius més vulnerables de Campllong, mentre que una petita part restant s’ha reservat per
a possibles necessitats que es puguin presentar
en un futur.

LA FUNDACIÓ “LA CAIXA” I CAIXABANK COL·LABOREN AMB L’AJUNTAMENT DE
CAMPLLONG EN EL SEU PROGRAMA D’AJUTS A PERSONES DEPENENTS
L'Ajuntament de Campllong, any rere any, treu
una línia de subvencions de caràcter econòmic destinada a persones amb situació de dependència. Considerem i tenim en compte així
les greus dificultats de tots tipus que pateixen
aquelles famílies que tenen entre els seus membres alguna persona en situació de dependència
greu, ja sigui per causes físiques, psíquiques o
de vellesa. El nostre objectiu és donar suport solidàriament i des de l’àmbit municipal a aquells
casos que puguin valorar-se com de major necessitat.
Els destinataris d'aquests ajuts són les persones
empadronades al municipi de Campllong, amb
nivells de gran dependència, dependència severa o moderada que compleixin uns requisits
econòmics i de dependència que s'estipulen a
les bases que s'aproven.

Salut

Equip d’Infermeria ABS Cassà de la Selva
Informació extreta de: GencatSalut.
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CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació “la Caixa”, ha mostrat el seu
suport al programa d’ajuts que impulsa l’Ajuntament.
Els veïns poden sol·licitar-ne les ajudes des del
dia 1 i fins al 15 de novembre.

Aquest proper trimestre
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:

18 de novembre, 17 de desembre i 20 de gener.

EL SERVEI NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:

24 de novembre i 13, 21 i 29 de desembre.

LA DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ ELS DIES:

13 de novembre, 11 de desembre i 8 de gener.
CAMINADA I CASTANYADA POPULAR

7 de novembre.

GIROESTANY - TROBADA GEGANTERA

21 de novembre.

JOC DE LA QUINA

25 i 26 de desembre i 1 i 2 de gener.
* Activitats subjectes a les restriccions vigents en cada moment

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A:

Ajuntament de Campllong

- AJUNTAMENT (972 46 15 04, de dilluns a divendres, de 10 a 14h i els dijous, de 18 a 20h).

- AL LOCAL SOCIAL (972 46 07 87, de dilluns a
divendres, de 17 a 21h).
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