CARTA DE L’ALCALDE
NO ENS ATUREM...
Campllonguesos/es fa més d’un any que tenim a sobre una borrasca imprevista, que ni el més espavilat
havia previst. És així i no podem fer-ne negació que
és així. Segurament el que sí podem fer amb un comportament comunitari adequat a les instruccions sanitàries és mitigar-ho, essent solidaris i conseqüents.
A les alçades que estem creiem que al Covid tard
o d’hora el vencerem i que la vida continua, que
els projectes plasmats en programes electorals, en
reunions de veïns o d’altres i que d’alguna manera
hem anat pactant entre la nostra comunitat, han de
tirar endavant.
Així doncs, aquest pensament de caire futurista fa
que ens disposem a escometre diverses actuacions
o obres que teníem projectades. Les més importants, les que havíem presentat al Pla d’Obres i al
PAES, entre altres. Per fer memòria:
• La pavimentació del camí del veïnat de Can Bosch,
can Dionís, fins al que anomenem el pont del Remei
(sobre la Riera Seca).
• Acabar de pavimentar el camí de Sant Andreu
(aquest va formigonat).
• Millora amb canvi de lluminàries a l’enllumenat públic, al sector urbà del lineal III i a la zona de l’església.
• Canvi de lluminàries al sector veïnat de can Pou.
• Millora energètica al pavelló.
• Ampliació del pavelló per generar espai fitness,
una zona per activitats físiques dinamitzades (zumba, manteniment, etc) i el tennis taula.
• Consolidació de les parets i millora dels serveis al
cementiri municipal.
També s’ha de posar en marxa amb acabament
aquest mateix any l’execució de la Via Verda Intermunicipal amb Cassà, Sant Andreu, Campllong,
Fornells i Llambilles. I haurem de veure aquelles petites actuacions que cada any tenim al tinter i que
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n’haurem de fer com sempre un repàs per decidir
quines podem escometre amb la nostra disposició
pressupostària, donant prioritat a les que ens semblin més urgents. Aquest és un tema que intentarem consensuar amb tots els regidors.
Una altra línia d’actuació serà l’execució dels pressupostos participatius. Un cop ja tenim definida
quina ha estat la proposta triada per a votació popular, anem per feina. L’Ajuntament ja ha demanat
els preceptius permisos a l’ACA per fer el passant
pavimentat a la riera Seca en un tram del que era
antic Camí de La Bisbal a Santa Coloma i que nosaltres podem dir antic camí a Sant Andreu passant
per Can Frigoler i Can Maret. En tot cas, aquesta
actuació permetrà connectar la via verda que tenim a la margenera de la Riera Seca amb la Via Verda de la margenera de la Riera Gotarra (aquesta és
veurà potenciada amb l’obra intermunicipal de la
qual hem parlat abans). També esperem que Sant
Andreu Salou en faci l’obertura en direcció cap el
seu poble, donant-li si pot ser encara més utilitat.
Que serveixin aquestes quatre ratlles per refrescar
la memòria respecte a diferents obres i actuacions
que veurem que es van fent al llarg d’aquest any al
nostre municipi. I recordeu, per protegir el nostre
entorn de feina, relació i família: mans netes, mascareta, ventilació, vacunació i la prudència necessària. Us desitjo a totes/s molta 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 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 18 DE GENER 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 10 de desembre de 2020.
2.1.- LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ DE LA PARCEL·
LA SITUADA AL CARRER SANT JORDI NÚM. 22
S’APROVA LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE
PARCEL·LACIÓ de la finca del carrer Sant Jordi
núm. 22 per a dividir-la d’acord amb el projecte de parcel·lació presentat a l’Ajuntament de
Campllong el dia 30 de desembre de 2020 amb
l’advertiment que la indivisibilitat de finques s’ha
de fer constar en les escriptures i en els altres
documents públics de segregació, agrupació o
transmissió de finques, i també en el Registre de
la Propietat, d’acord amb la legislació aplicable.
2.2.- LLICÈNCIA D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVAT I PAVIMENTACIÓ
EXTERIOR
S’APROVA el projecte tècnic de “construcció de
piscina d’ús privat a Can Mai de Campllong” presentat a través del registre electrònic de l’Ajuntament de Campllong en data 22 de desembre de
2020 amb registre d’entrada núm. E2020001968
i s’ATORGA I NOTIFICA als interessats la llicència
per a l’execució de les obres.

Campllong en data 17 de desembre amb registre d’entrada núm. E2020001950 i s’ATORGA I NOTIFICA als interessats la llicència per a
l’execució de les obres.
3.- ADDENDA/PRÒRROGA PER A L’EXERCICI
2021 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG i EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT
PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE PREVENCIÓ, ATENCIÓ I SUPORT A LES PERSONES GRANS DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG
S’APROVA l’addenda/pròrroga per a l’exercici
2021 conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Campllong i el consorci de benestar
social gironès-salt per a l’execució del projecte de prevenció, atenció i suport a les persones grans del municipi de Campllong, el text
del qual figura a l’annex.
4.- DESPATX ORDINARI

S’INFORMA als assistents de les següents comunicacions rebudes des de la celebració de
l’última Junta de Govern: E2020001877 de 7
de desembre de 2020 a E2020002027 de 31
de desembre de 2020 i E2021000001 de l’1
de gener de 2021 a E2021000052 del 12 de
gener de 2021.
5.- ASSUMPTES URGENTS
5.1.- PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER DEL REMEI
NÚMERO 15

2.3.- LLICÈNCIA D’OBRES DE CANVI DE COBERTA DE LA SALA DE CALDERES DE LA INDÚSTRIA
CÀRNIA JOAQUIM ALBERTÍ SA

S’ATORGA una pròrroga amb termini màxim el
31 de desembre de 2022, per la finalització
de les obres de construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat al carrer del Remei número
15 i contemplades a la llicència urbanística
19/2006.

S’APROVA el projecte tècnic de “Canvi de coberta en una sala de calderes dintre del complex industrial de la Selva” presentat a l’Ajuntament de

5.2.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
D’OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC DE GIRONA A TOSSA
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S’ADJUDICA la contractació de les obres d’arranjament del camí públic de Girona a Tossa, segons la memòria valorada de les obres
redactada per l’arquitecta tècnica municipal
en data octubre de 2020, a l’empresa RUBAU
TARRES SAU, amb NIF A17018813 pel preu de
45.350,58 euros, dels quals 37.479,82 € corresponen al preu del contracte i 7.870,76 € a
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les
condicions del plec de clàusules administratives particulars i a l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària.
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 DE GENER DE 2021

1.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
2.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA A LES
ELECCIONS DEL 14 DE FEBRER DE 2021
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 28 DE GENER DE 2021

1.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I
LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER SUFRAGAR DESPESES DE SUBMINISTRAMENTS, I
LA COMPRA DE PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT
S’APROVEN inicialment les bases reguladores de
subvencions per a despeses de productes de primera necessitat d’alimentació i higiene personal
i de subministraments i serveis bàsics, mitjançant concessió amb concurrència no competitiva, als sol·licitants que compleixin els requisits
establerts a les mateixes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 130.48019 “Ajudes per pal·
liar els efectes de la COVID-19” del pressupost
municipal 2021.
Les bases reguladores de la subvenció figuren
com a annex a l’acta.
2.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES
I LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER
A AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES AFECTATS
PEL COVID-19
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S’APROVEN inicialment les bases reguladores
de subvencions per a autònoms i petites empreses afectats pel Covid-19, mitjançant concessió amb concurrència no competitiva, als
sol·licitants que compleixin els requisits establerts a les mateixes, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 130.48019 “Ajudes per pal·liar
els efectes de la COVID-19 del pressupost municipal 2021”.
Les bases reguladores de la subvenció figuren
com a annex a l’acta.
3.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I
LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER FOMENTAR EL TRANSPORT PÚBLIC
X2021000034
S’APROVEN inicialment les bases reguladores
de subvencions per a fomentar el transport públic, mitjançant concessió amb concurrència no
competitiva, als sol·licitants que compleixin els
requisits establerts a les mateixes, amb càrrec
a l’aplicació pressupostaria 4412.48020 “Foment transport públic - targetes ATM”, la creació de la qual es porta a aprovació mitjançant
modificació de crèdit en el Ple extraordinari de
28 de gener.
Les bases reguladores de la subvenció figuren
com a annex a l’acta.
4.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES
I LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER
BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A CIUTADANS AFECTATS PER UN EXPEDIENT D’OCUPACIÓ TOTAL O PARCIAL O AFECTATS PER A MALALTIES
S’APROVEN inicialment les bases reguladores
del procediment de concessió de subvencions
per a ciutadans afectats per un expedient de
regulació temporal d’ocupació total o parcial, o
per a hospitalitzacions o confinaments, mitjançant concessió amb concurrència no competitiva, als sol·licitants que compleixin els requisits
establerts a les mateixes, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 130.48019 “Ajudes per pal·
liar els efectes de la COVID-19 del pressupost
municipal 2021”.

Les bases reguladores de la subvenció figuren
com a annex a l’acta.
5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 1CE 1/2021

S’APROVEN inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1CE 1/2021, amb càrrec amb baixes
de crèdits de despeses d’altres aplicacions pressupostàries no compromeses del pressupost vigent segons el detall següent:

APLICACIÓ QUE ES PROPOSA ELIMINAR (1 CE 1/2021)
Aplicació
Prog

Eco

4412

22600

Denominació

Import actual

Reducció

Import
resultant

Foment transport públic - targetes ATM

2.000,00

2.000,00

0,00

TOTAL

2.000,00

APLICACIÓ QUE ES PROPOSA CREAR (1 CE 1/2021)
Aplicació
Prog

Eco

4412

48020

Denominació

Import actual

Ampliació

Import
resultant

Foment transport públic - targetes ATM

0,00

2.000,00

2.000,00

TOTAL

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 10 DEL POUM EN
L’ÀMBIT DEL PAU 7 CARRER DEL CEMENTIRI
X2020000176
S’APROVA provisionalment el projecte de “Modificació puntual número 10 del POUM de Campllong en l’àmbit del PAU 7 “Carrer del Cementiri”
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 12 de FEBRER 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 14 de gener de 2021.
2.1.- LLICÈNCIA D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D’UNA PISCINA D’ÚS PRIVAT AL PASSEIG
CAMPLLONG NÚMERO 26
S’APROVA el projecte tècnic de “construcció de
piscina d’ús privat Passeig Campllong núm. 26 de
Campllong” presentat a través del registre electrònic de l’Ajuntament de Campllong en data 19
de gener de 2021 amb registre d’entrada núm.
E202100084 i s’ATORGA I NOTIFICA als interessats la llicència per a l’execució de les obres.

2.000,00

firmat digitalment en data 21 de gener de 2021
per Xavier Frigola Mercader i s’eleva l’expedient
diligenciat de modificació puntual a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona amb la finalitat
de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva conforme al que es disposa per l’article 96 e) i
98 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
3.- CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE TRES SOLARS
QUALIFICATS COM A BÉNS DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I L’HABITATGE PER A ÚS D’APARCAMENT EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LES FERRERIES
S’APROVA el contracte d’arrendament per a ús
d’aparcament dels béns patrimonials qualificats
com a patrimoni municipal del sòl i habitatge
consistent en les 3 parcel·les A, B i C números
19, 21A i 21B, situades al polígon industrial Les
Ferreries que s’esmenten en els antecedents pel
termini de 1 any, prorrogable per un altre, amb
el text que consta a l’annex d’aquest acord.
S’ADJUDICA el contracte d’arrendament a favor
de l’empresa Manufacture de Maroquinerie et
Accessoires Louis Vuitton SA per mitjà d’adjudicació directa atès que existeixen raons d’interès
general pel benestar i bon funcionament del polígon Industrial Les Ferreries.
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S’ESTABLEIX una renda de 6.000 euros anuals
més l’import corresponent de l’augment de l’IPC
de gener de 2016 a gener de 2021, tal com es
va pactar en el primer contracte d’arrendament
formalitzat el 28 de gener de 2016.
4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI
S’APROVA l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per les obres
d’arranjament del cementiri de Campllong, convocant la seva licitació.
S’APROVEN els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte i que
consten a l’annex d’aquest acord.
Pressupost base IVA exclòs: 47.849,18 euros.
Tipus d’IVA aplicable: 21%.
Pressupost base IVA inclòs: 57.897,51 euros.
Aplicació pressupostària: 21.164.63200 Obres
d’arranjament del cementiri.
Finançament:
Ajuntament, fons propis: 7.897,51 euros.
Subvenció Diputació de Girona:
- 30.000,00 euros (anualitat 2020).
- 20.000,00 euros (anualitat 2021).
ES DESIGNEN els membres de la mesa de contractació
5.- CONTRACTE MENOR OBRES REASFALTAT
CAMÍ DE GIRONA A TOSSA
S’APROVA el pressupost 2021/21.069 presentat
per Rubau-Tarrés SAU, amb NIF A17018813 pel
reasfaltat del camí de Girona a Tossa, de 5.986,75
m2 aproximadament, pel preu de 23.108,86 euros (27.961,72 euros IVA inclòs).
S’APROVA ADJUDICAR el contracte menor
d’obres pel reasfaltat del camí de Girona a Tossa, a l’empresa Rubau-Tarrés SAU, així com AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 27.961,72
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1532.21000 manteniment de la via pública i camins del pressupost municipal 2021.
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6.- APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL
CONTRACTE D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE
GIRONA A TOSSA
S’APROVA el Pla de Seguretat i Salut, informat
favorablement per l’arquitecta tècnica municipal com a coordinadora de seguretat i salut en
la fase d’execució d’obra, de les obres “ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC DE GIRONA A TOSSA”.
7.- 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 Registre d’entrada
núm. E2021000053 del 13 de gener de 2021 al
E2021000249 del 10 de febrer de 2021.
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 11 de MARÇ 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 12 de febrer de 2021.
2.1.- LLICÈNCIA D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D’UNA PISCINA PER ÚS PRIVAT A LA PLAÇA CATALUNYA NÚMERO 2
S’APROVA el projecte bàsic i executiu de construcció d’una piscina al jardí d’un habitatge unifamiliar a Campllong, elaborat per l’arquitecte
Joan Callao Salvador, amb visat electrònic del
visat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
amb el núm. 2021400118 de data 09/02/2021 i
ATORGAR I NOTIFICAR als interessats la llicència
per a l’execució de les obres.
3.- 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 Registre d’entrada
núm. E2021000250 del 10 de febrer de 2021 a
E2021000482 del 9 de març de 2021.

OBRES I GESTIÓ MUNICIPAL
OBRES A LA CARRETERA C-25
El mes de febrer passat, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va finalitzar les obres d’eixamplament i reforç del ferm d’un tram de la carretera C-25, des
de la rotonda situada a l’alçada del camí de la Font
de Riudellots de la Selva fins a la rotonda d’accés
al nucli urbà de Campllong.
A més a més, ha executat una via ciclista i per a
vianants que ressegueix sensiblement la traça
de la C-25 pel marge esquerre entre els nuclis
urbans de Riudellots de la Selva i Campllong, i, a
sol·licitud de l’Ajuntament de Campllong, també
ha realitzat el condicionament de l’espai per a la
parada d’autobusos al marge esquerre de la carretera, davant del Restaurant Can Barris.
L’Ajuntament de Campllong ha instal·lat el corresponent comptador d’aigua de la font situada al
costat de la via ciclista i també es fa càrrec dels
treballs de neteja del sotabosc, de tala de rebrots
i branques baixes i d’aplanament de les zones
boscoses existents entre la carretera i la via ciclista i de vianants, així com de la col·locació d’un
aparcabicis.

ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE GIRONA A
TOSSA
A finals de febrer es van iniciar les obres d’arranjament del camí públic rural de Girona a Tossa
de Campllong, que va des de la carretera C-25
(a l’alçada de la rotonda del polígon industrial
Les Ferreries) fins al límit del terme amb Sant
Andreu Salou. Les superfícies de l’asfalt, que estaven esquerdissades, s’havien enfonsat i al llarg
del camí hi havia flonjalls profunds de dimensions molt importants.
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Les obres van consistir en l’arranjament dels
flonjalls existents al camí, uns 1.150 m2 aproximadament, sanejant les superfícies fins a la profunditat corresponent i realitzant el posterior replè dels flonjalls amb una capa de 25 cm de gruix
de formigó sec amb àrid reciclat correctament
compactat.
A continuació, i a tota la superfície del camí, es va
estendre una capa d’aglomerat asfàltic en calent
AC-16 50/70 de trànsit i, finalment, es va pintar la
línia central contínua i discontínua i es va instal·lar
la senyalització horitzontal corresponent.
Per a l’arranjament dels flonjalls es disposava
d’una subvenció de concessió directa exclosa de
concurrència pública, per raons d’interès públic
i social, del Departament de Presidència de la
Diputació de Girona de 20.000 €.

ACTUACIONS DIVERSES A ZONES VERDES
MUNICIPALS, RUTES VERDES, CARRERS I
CAMINS RURALS
El mes de febrer es va restituir un tram de la ruta
verda de la Riera Seca en el qual la plataforma
del camí estava enfonsada, era molt fangosa i hi
havia xaragalls formats per l’escorrentia de l’aigua de les fortes pluges, que impedien el pas de
les bicicletes. Es va reperfilar el camí i s’hi va estendre subbase natural de segones per millorar
l’acabat superficial del tram malmès.
El mes de març es van repintar les línies centrals
contínues i discontínues de tots els carrers del
polígon industrial Les Ferreries.
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També es va arranjar un tram del camí que va
des del camí de Girona a Tossa fins a l’esplanada
d’equipaments comunitaris del nucli urbà, mitjançant l’estesa i compactació de material procedent de la demolició i excavació dels flonjalls
del camí de Girona a Tossa (vegeu-ne la notícia
anterior), per reforçar la plataforma d’aquest
camí de terra.

Seca i de la riera Gotarra i de la zona verda situada al nucli urbà. En aquesta zona verda també es
van trasplantar les set alzines sureres emplaçades a la part central i se’n van plantar tres més.
També es va fer la neteja i desembós de la xarxa
de sanejament d’aigües residuals del nucli urbà
i del bombament; les actuacions de manteniment de les voreres i dels parterres del carrers
del nucli urbà i del polígon industrial; i el repàs
de la tanca de fusta perimetral de la pista exterior poliesportiva.
El mes d’abril s’han reparat diversos hidrants
del municipi que tenien alguna deficiència i s’ha
substituït l’hidrant de la vorera del carrer de les
Feixes Magres, el qual tenia la tapa, l’eix i el ràcord trencats.

A mitjans del mes de març es van realitzar els
treballs de sega de les rutes verdes de la riera

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, a petició de l’Ajuntament, s’ha fet càrrec de la substitució de diversos pals horitzontals travessers de
la tanca de fusta de la via verda de la Bruguera
que estaven podrits, trencats i/o descollats.

ACTUACIONS ALS EDIFICIS MUNICIPALS
Durant aquests mesos s’han realitzat actuacions
diverses als edificis municipals. El mes de febrer
es va substituir la bomba de la instal·lació solar
del pavelló esportiu.
Al Local Social també s’han realitzat actuacions
diverses de reparació i manteniment. S’han pintat els paraments verticals i el fals sostre de la
sala de calderes, s’han realitzat accions de manteniment a l’ascensor, s’ha reparat un aparell de
climatització de la planta pis, entre d’altres actuacions.
El mes d’abril s’ha realitzat una reparació puntual a la canal de recollida d’aigües pluvials de la
nau municipal situada al polígon industrial.
A l’Ajuntament s’ha realitzat el condicionament
acústic de la sala de reunions de la planta baixa de l’edifici, mitjançant la col·locació parcial al
sostre d’espumes absorbents acústiques ignífugues de 5 cm d’espessor, per atenuar l’acció de
ressó de les freqüències agudes i disposar d’un
espai confortable a nivell acústic.

EL GRA I LA PALLA
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LA VIDA DEL POBLE
Local social

Primer trimestre 2021 al Local Social
Aquest 2021 va començar marcat pel rebrot del
COVID-19 i noves mesures restrictives generalitzades que també van afectar les activitats
programades del Local Social. A causa d’aquesta situació, tots els cursos es van a passar a fe
telemàticament i totes les activitats culturals es
van suspendre.
Per celebrar el Carnestoltes vam fer un concurs
de disfresses. Els participants havien de fer-se
una foto i nosaltres la vam penjar a les xarxes
socials. Aquí us deixem les fotos amb més likes:

Al març vam reprendre les activitats esportives
de forma presencial però amb moltes mesures
de seguretat, ventilació, mascareta i limitacions
d’aforament. I a dia d’avui encara no estem autoritzats a realitzar les classes d’adults presencials.
El virus, com ja tots sabeu, sempre va fent de les
seves i sembla que aquesta història de llibertat
restringida no s’acabarà mai.
Tot i així, la part positiva, és que aquest any ja
estàvem millor preparats. I malgrat que sostenir les activitats i els cursos online és un desafiament per a tots, sembla que ja ho tenim més
per mà. Ens hi anem adaptant, sempre amb l’esperança que a la setmana vinent tornarem a la
normalitat.
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EL GRA I LA PALLA

A l’abril, la primavera va arribar a Campllong i ho
vam celebrar amb 2 activitats per a la mainada.
També va coincidir que s’alleugeraven les mesures.
La primera, va ser el dia 1 d’abril (2 fotos de dalt).
Amb una vintena d’infants vam obrir la Setmana
Santa amb una tarda molt divertida de jocs tradicionals: laberints, curses de sac i jocs musicals.
També vam pintar els ous de pasqua. I el més
divertit: vam jugar tots /es plegats amb un paracaigudes gegant molt divertit!
La segona, va ser l’espectacle de Sant Jordi (foto
de la dreta). Aquest any teníem moltes ganes de
fer una petita celebració. Llavors vam convidar al
grandiós Xavier Margenat, amb el seu conte “Sant
Jordi i el Drac devora-llibres”. Ell i els seus amics
ens van transportar a un món de fantasia i diversió.

EL GRA I LA PALLA
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Casal de jubilats de Campllong
Des del Casal de jubilats, no tenim gaire novetats. Com sabeu, les restriccions van deixar gairebé totes les activitats que s’organitzaven suspeses, fins a noves ordres.
Des del febrer vam reprendre la gimnàstica de
manteniment, els dimarts i divendres al matí. I
ara a l’abril vam tornar amb el curs d’informàtica
online, perquè no es pot fer presencialment.
Llavors, en aquesta ocasió volem tornar a compartir, l’escrit personal d’una gran amiga del Casal de Campllong. Aquestes són les paraules de
la Conxita Casadevall:

La primavera
Fa un mes que l’hivern se’n va anar a dormir i
a poc a poc la primavera es va anar despertant,
és un moment especial, màgic. Els arbres agafen
força i dels borrons surten les primeres fulles lluents, noves de trinca i dia a dia van creixent fins
que arriben al seu zenit.
Arriben les orenetes, per barrejar-se amb una
munió d’altres ocells, que a la vegada omplen els
arbres de nius.
Els camps i marges s’omplen de flors, fent que
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cada dia el paisatge sigui diferent.
Ara m’han fet arribar unes fotografies de camps
de colza (foto), que és una cosa relativament
nova, però és un verdader espectacle.
Som a Sant Jordi i la dita diu: Per Sant Jordi, espiga el blat i l’ordi.
O sigui la primavera és l’estació de la vida, en ella
comença tot.
Així ho faria més bé el poeta, però jo us deixo
uns versos de la Joana Raspall, molt bonics:

Roselles
No floriu totes a l’hora,
roselles del camp de blat!
Sou tan i tan lluminoses
que em deixeu enlluernat.
Jo vull veure si a la cresta
d’aquell mar esvalotat,
entre el verd de les onades
les espigues han granat.”
Conxita Casadevall, des del Geriàtric de Cassà
de la Selva.

Llar d’infants “El tractoret”
Setmana de l’artista

A la llar d’infants el Tractoret un cop al trimestre
realitzem la setmana de
l’artista, i de la mà d’un
pintor/pintora ens endinsem en el món de l’art, la
creativitat i l’estètica.
A través d’un conte coneixem la vida de l’autor
convidat. A través d’algunes de les seves obres
i a partir de diferents tècniques treballem conceptes com l’expressió artística, la plàstica i la
imaginació.
Aquest curs hem convidat els pintors/pintores
Kandinski, Jean Monet i Maruja Mallo.

Que bé que ens ho hem passat! Hem fent d’artistes, amb les bates posades ens hem arremangat les mànigues i hem creat les nostres petites
obres d’art.

EL GRA I LA PALLA
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Subvencions de l’Ajuntament als campllonguesos/es
SUBVENCIONS PER A AUTÒNOMS I PETITES EMPRESES AFECTATS PEL COVID-19
Qui en pot demanar l’ajut?
• Autònoms amb la seu de l’activitat al municipi de Campllong.

boral, reducció aforament, pèrdua de clients
pel tancament perimetral municipal.

• Autònoms empadronats a Campllong i que
la seva la seva activitat sigui a qualsevol municipi i que no hagin obtingut ajuts dels municipis on desenvolupen la seva activitat.

Línia a)

• Petites empreses i professionals amb seu
de l’activitat a Campllong.

La quantia de la subvenció màxima serà de
300 euros/mes amb un màxim de 1.500 €.

Què es subvenciona?

Quan puc sol·licitar l’ajut?
Els ajuts es poden demanar fins el 30 de novembre de 2021.

Línia a):

Despeses derivades de l’adequació i prevenció dels espais de treball al contagi del COVID-19: compra de material, aparells, petites
obres, etc. També l’adquisició d’equips de protecció individual de treballadors.
Línia b):

Despeses derivades del pagament de la quota d’autònoms en el cas de treballadors que
no hagin pogut prestar els seus serveis en els
mesos en els quals s’ha declarat l’estat d’alarma i han sofert alguna limitació (tancat per
no considerar-se essencial, reduir l’horari la-
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Quina és la quantia de l’ajut?
La quantia de la subvenció màxima serà de 300 euros per autònom, empresa o professional sol·licitant.
Línia b)

Com s’ha de sol·licitar l’ajut?
Cal fer un registre d’entrada presencial o
electrònic a l’Ajuntament de Campllong.
Qui em pot ajudar?
Pots trobar més informació al web municipal
www.campllong.cat i pots venir a informar-te
a l’Ajuntament presencialment de dilluns a divendres de 8 a 15 h. i els dijous a la tarda de 18
a 20 hores, per telèfon al 972461504 o correu
electrònic ajuntament@campllong.cat

SUBVENCIONS PER A PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT D’ALIMENTACIÓ I HIGIENE PERSONAL I SUBMINISTRAMENTS DE SERVEIS BÀSICS
Qui pot demanar l’ajut?
Persones empadronades a Campllong que per unitats familiars o de convivència tinguin uns ingressos
mensuals que no superin els llindars següents:
Persones integrants Nivell màxim d’inde la unitat familiar
gressos mensuals
1

950,00

2

1.425,00

3

1.520,00

4

1.615,00

5

1.710,00

6

1.805,00

7 o més

1.900,00

En cas que la unitat familiar estigui subjecte
al pagament de lloguer o hipoteca per l’habitatge familiar l’import dels ingressos mensuals s’ha de considerar deduint l’import
d’aquesta despesa amb un topall 350 €.
Què es subvenciona?
• Despeses de subministraments domiciliaris
bàsics (electricitat, aigua i gas).
• Despeses per productes de primera necessitat d’alimentació i higiene personal.

Quina és la quantia de l’ajut?
Per la línia de subministraments domiciliaris
bàsics (electricitat, aigua i gas) màxim de 250
euros al mes.
Per la línia de despeses d’alimentació i higiene personal l’import de la subvenció és de
120 €/mes per unitats familiars de 1 persona, i per cada integrant del nucli familiar
de més 95€/mes, amb un màxim de 405 €/
mes per unitat familiar.
Quan puc sol·licitar l’ajut?
Els ajuts es poden demanar fins el 30 de novembre de 2021.
Com s’ha de sol·licitar l’ajut?
Cal fer un registre d’entrada presencial o
electrònic a l’Ajuntament de Campllong i sol·
licitar hora als serveis socials.
Qui em pot ajudar?
Pots trobar més informació al web municipal
www.campllong.cat i pots venir a informar-te
a l’Ajuntament presencialment de dilluns a divendres de 8 a 15 h. i els dijous a la tarda de 18
a 20 hores, per telèfon al 972461504 o correu
electrònic ajuntament@campllong.cat. Pots
sol·licitar hora als serveis socials: 972 20 19 62.

Foto de Iñigo de la Maza (Unsplash)
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SUBVENCIONS PER A CIUTADANS AFECTATS PER ACOMIADAMENTS, EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ TOTAL O PARCIAL, HOSPITALITZACIONS O CONFINAMENTS
Qui pot demanar l’ajut i que es subvenciona?
Línia a)

Persones empadronades a Campllong, assalariades o que treballin per compte pròpia que
s’hagin de confinar en el domicili i no tinguin
possibilitat de teletreballar per raó del seu ofici.
Línia b)

Persones empadronades a Campllong, que estiguin hospitalitzades un mínim de 5 dies a causa
de qualsevol tipus d’accident o malaltia degudament justificada.
En cas de menors d’edat els sol·licitants i beneficiaris seran els pares o tutors legals dels afectats.
En cas de persones incapacitades o mermades
de la seva capacitat, degudament justificada, el
sol·licitant serà el seu familiar més proper o que
en sigui convivent.
Línia c)
Persones empadronades a Campllong acomiadades a partir del 14 de març de 2020 i que en
l’any 2021 no estan treballant, o afectades per
un ERTO total o parcial al llarg de l’any 2021.
Quina és la quantia de l’ajut?
Línia a)

La quantia de la subvenció serà de 20 euros per
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dia de confinament amb impossibilitat de teletreballar, amb un màxim de 300 euros.
Línia b)

La quantia de la subvenció serà de 20 euros
per dia d’hospitalització per períodes inferiors
a 30 dies. A partir del dia 31è d’hospitalització,
la subvenció serà de 15 euros per dia. A partir
del dia 91è d’hospitalització, la subvenció serà
de 10 euros per dia.
Línia c)

La quantia de la subvenció serà d’un únic pagament per beneficiari de 300 euros.
Quan puc sol·licitar l’ajut?
Els ajuts es poden demanar fins el 30 de novembre de 2021.
Com s’ha de sol·licitar l’ajut?
Cal fer un registre d’entrada presencial o electrònic a l’Ajuntament de Campllong.
Qui em pot ajudar?
Pots trobar més informació al web municipal
www.campllong.cat i pots venir a informar-te
a l’Ajuntament presencialment de dilluns a divendres de 8 a 15 h. i els dijous a la tarda de 18
a 20 hores, per telèfon al 972461504 o correu
electrònic ajuntament@campllong.cat

BASES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC
Qui pot demanar l’ajut?
Podran optar a la subvenció les persones físiques
que acreditin estar empadronades a Campllong
i a més complir algun d’aquests requisits:
a) Tenir entre 14 i 19 anys.
b) Tenir entre 19 i 25 anys i esser estudiant
(caldrà presentar còpia de la matrícula dels
estudis.)
c) Tenir una discapacitat intel·lectual o física.
d) Trobar-se a l’atur.
e) Estar jubilat o tenir més de 70 anys.
f) Tenir un familiar dins del 2n grau per consanguinitat o afinitat hospitalitzat.
Quina és la quantia de l’ajut?
Les ajudes al transport es materialitzaran en

un ajut econòmic del 90% del cost del producte de l’ATM de Girona que justifiquin haver adquirit.
Quan puc sol·licitar l’ajut?
Els ajuts es poden demanar fins el 10 de desembre de 2021.
Com s’ha de sol·licitar l’ajut?
Cal fer un registre d’entrada presencial o
electrònic a l’Ajuntament de Campllong i adjuntar el tiquets de compra de targetes de
transport.
Qui em pot ajudar?
Pots trobar més informació al web municipal www.campllong.cat i pots venir a informar-te a l’Ajuntament presencialment de
dilluns a divendres de 8 a 15 h. i els dijous
a la tarda de 18 a 20 hores, per telèfon al
972461504 o correu electrònic ajuntament@campllong.cat.

Foto d’Annie Spratt (Unsplash)
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Serveis socials - Serveis per a la ciutadania
Tal i com hem anat
exposant als darrers
butlletins, des del
Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt es
desenvolupen una sèrie de serveis que s’adrecen a la ciutadania en
general, als diferents agents del territori i/o a la
població immigrada d’origen estranger. Els serveis que s’ofereixen són:
- Servei de prevenció i mediació de conflictes
- Servei de traducció i interpretació cultural
- Servei de suport i assessorament tècnic
- Servei de priemra acollida
- Servei d’acollida especialitzada en reagrupament familiar
- Servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria
En l’escrit anterior varem explicar el Servei
d’acollida especialitzada en reagrupament familiar, en aquesta ocasió entrarem a explicar-vos
concretament el Servei d’assessorament jurídic

Foto de mentatdgt (Pexels)
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en matèria d’estrangeria.
De què es tracta?
Es tracta d’un servei especialitzat en assessorament jurídic en tot el què fa referència a tràmits
i gestions d’estrangeria.
Ofereix assessorament jurídic en matèria d’estrangeria per personal especialitzat. Aquest assessorament pot ser presencial o telemàtic, segons es requereixi.
Qui hi pot accedir?
Aquest servei s’adreça a professionals, serveis
locals i entitats, així com també a la ciutadania
que ho requereixi dels municipis de la comarca
del Gironès, amb l’excepció de Girona i Salt.
On em puc adreçar?
Es pot sol·licitar a través de diferents vies:
- Enviant un correu electrònic a inclusio@cbs.cat
- O trucant al Consorci de Benestar Social del Gironès - Salt: 972 20 19 62.

Espai Feina
Efectes al mercat de treball de la pandèmia Covid
19 a Campllong

dustrial, el 23,5% el sector serveis i el 6,5% el
sector de la construcció.

Actualment, a la comarca del Gironès hi ha
12.578 persones registrades a les llistes de
l’atur, de les quals 5.991 són homes i 6.587 són
dones. El nombre de persones registrades disminueix un 1,5% respecte del mes anterior però
incrementa un 26,56% respecte de l’any anterior. La taxa d’atur en finalitzar el quart trimestre
de l’any 2020 es va situar en un 13,3% a les comarques gironines.

Per tant, en dades generals hi ha una reducció del
nombre total d’empreses, es manté el nombre de
persones en situació d’atur i s’inicia un increment
de contractacions laborals per part de les empreses del municipi en relació a l’any anterior.

L’impacte de la pandèmia del covid 19 ha afectat al teixit empresarial del municipi. Durant el
període, s’han presentat 15 expedients de regulació temporals d’ocupació (ERTO’s) que afecten
a 123 persones. En finalitzar l’any 2020, hi ha registrades 53 empreses al municipi, 7 menys que
l’any anterior.
A Campllong, hi ha 8 persones registrades a les
llistes de l’atur en finalitzar el mes de març de
2021, les mateixes que l’any anterior. En referència al nombre de contractacions, les empreses de Campllong han realitzat 191 noves contractacions durant el primer trimestre del 2021,
32 més que el mateix període de l’any anterior.
D’aquestes, el 70% les ha realitzat el sector in-

Des de l’Ajuntament de Campllong en col·
laboració amb el Consell Comarcal del Gironès i
la Universitat de Girona s’està elaborant el Pla de
reactivació econòmica. Un pla que ens permetrà
disposar d’un diagnòstic dels efectes socioeconòmics de la pandèmia Covid 19 a la comarca i
al municipi i, permetrà realitzar un conjunt d’actuacions amb la finalitat de disminuir la vulnerabilitat econòmica del nostre territori.
Per a més informació podeu contactar trucant al
972 46 15 04 o bé ens podeu escriure a promocioeconomica@girones.cat.
Josep Rabasseda
Tècnic d’orientació laboral Espai Feina.
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Sistema d’Informació Socioeconòmica Local (XIFRA)
Diputació de Girona.
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Reunió del poble
El dia 13 de març a dos quarts de 4 i via Zoom,
va tenir lloc la “Reunió del poble” anual. Estava clar que la reunió s’havia de fer, tot i que al
celebrar-se de forma telemàtica teníem dubtes sobre l’assistència de la gent. Doncs si, us
felicitem, unes 30 persones es van connectar
via telemàtica per saber l’estat actual del poble i les accions futures que planeja l’equip de
govern.

• Informació relativa a com treure les plantes espinoses de la ruta verda.

Al llarg de la reunió es van repassar les actuacions fetes el 2020, detallades per cada regidor
en les seves àrees de gestió, tot seguit es va presentar el pressupost d’ingressos i despeses de
l’Ajuntament de Campllong pel 2021 detallant
les partides pressupostàries més rellevants i
les inversions previstes. També es van repassar
obres i projectes que es preveuen realitzar més
a llarg termini i la darrera exposició va ser la presentació dels resultats dels pressupostos participatius 2021.

• Fer algunes accions o activitats per al jovent.

En el torn de obert de paraula es van recollir diverses observacions/peticions dels veïns com:
• La necessitat d’inspeccionar el teulat de l’església.
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• Plantejar ajuts a les famílies que iniciaran el
primer curs a l’institut i formaran part del pla de
digitalització.
• La necessitat de disposar d’un projecte centre
de dia per la gent gran.

• Com atacar la plaga del bernat marbrejat.
• Millorar el gir cap al veïnat de la bruguera des
de la rotonda de la carretera C-25.
També es van rebre felicitacions, sobretot per
l’organització de la cavalcada de reis, per la gestió
del COVID i les iniciatives de repartiment de mascaretes, gel hidroalcohòlic i guants, així com per la
gestió per a la instal·lació de la fibra òptica.
Contents i agraïts, esperem que el 2022 ja la puguem fer presencial i potser també alhora telemàticament per tal de donar facilitats i arribar a
tota la població.

Fira de Campllong
A causa de la situació d’excepcionalitat creada
per la pandèmia del COVID-19 i per responsabilitat davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de
Campllong ha hagut de prendre la decisió, per
segon any consecutiu, d’anul·lar la FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA.
Davant la incertesa, s’ha cregut que era la millor opció la suspensió definitiva fins a l’edició
del 2022 en què esperem poder-la celebrar amb
normalitat i amb la grandesa que es mereix la

nostra tradicional Fira i també presentar-la als
més petits del poble que encara no n’han pogut
gaudir.
Des de la Comissió de Fires i Festes de Campllong seguim amb moltes ganes i energies renovades per fer que l’edició 2022, la 38ena, sigui
inoblidable.
La nostra vaca està impacient per sortir a escena, cada dia hi som més a prop!
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Salut
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Aquest proper trimestre
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:

20 de maig, 17 de juny, 15 de juliol i 19 d’agost.

EL SERVEI NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:

26 de maig, 23 de juny, 28 de juliol i 25 d’agost.

LA DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ ELS DIES:

8 de maig, 12 de juny, 10 de juliol i 14 d’agost.
REVETLLA DE SANT JOAN

23 de juny.

FESTA MAJOR

Del 20 al 23 d’agost.

MUSICANT

Del 24 al 28 d’agost. Concert especial de presentació del Musicant, el 14 de juliol.
* 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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