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CARTA DE L’ALCALDE

Campllongueses/os, com vàrem començar l’any, 
“amb mascareta”, així l’acabem. A la fi s’ha demos-
trat que és un dels elements més eficaços per pro-
tegir-nos de cara a no agafar el Covid. Us recordo 
que no totes les mascaretes ofereixen la mateixa 
protecció. Les FPp2 (ben posades) ens poden pro-
tegir en els transports públics durant hores; les qui-
rúrgiques donen protecció als altres més que a nos-
altres i la durada de la protecció no és gaire llarga. 
Les de roba poden anar des de realment ser una 
protecció important quan són noves a fer de sim-
ple tapaboques decoratiu (segons la roba, segons 
les rentades...). És obligat l’ús de mascareta i, quan 
la cosa estigui més controlada, serà recomanable 
portar-la al damunt per utilitzar-la en segons quines 
situacions. 

Una altra protecció molt eficaç és la vacunació. 
Aquí ens protegim a nosaltres i a la resta de la ciuta-
dania, propiciant aquesta immunitat de ramat tant 
cobejada pels tècnics sanitaris. Podríem dir que no 
vacunar-nos és insolidari...? Potser, el que penseu!

Aquests dies, en voler accedir als serveis sanitaris, 
aquells que hi han hagut d’anar, segurament han no-
tat que el sistema és una mica més lent. En aquests 
moments, la majoria dels treballadors dels centres 
sanitaris estan cansats de tant de temps d’haver de 
mantenir un ritme de treball per sobre del que és 
habitual. És per això que us faig la recomanació a 
tots els que tingueu els mitjans per fer-ho que acce-
diu a l’app “La meva salut”. En tot cas, de cap mane-
ra això vol dir renunciar al dret d’ésser ben atesos 
en el nostre dispensari, al CAP o a l’hospital, però sí 
que si podem alleugerir el sistema, que ho fem. En 
tot cas, el Dispensari Local està obert els 2 dies de 
la setmana i funciona amb normalitat.

Un altre tema, com ja sabeu aquells que en gaudiu 
i aquells que us sembla que el patiu, el desembre 
va començar el porta a porta. Els resultats al nostre 
municipi son del millor que s’ha vist mai. Hem pas-
sat d’una recollida selectiva del volts del 40% a una 
de més d’un 90%, amb una disminució considerable 
del muntant total, ja que ara a Campllong no tenim 
contenidors perquè hi aboquin els de fora. Hem 

detectat problemes a les papereres, que haurem 
de resoldre i també algun abocament incontrolat, 
(abans també en teníem de tant en tant). Esperem 
que aquest bon treball nostre sigui així d’efectiu en 
el procés que segueix en les plantes de transforma-
ció, que van darrera del nostre treball col·lectiu.

Per altra banda, aquests dies l’Ajuntament ha apro-
vat el pressupost del 2022, amb un muntant con-
solidat de 1.323.541,12€, essent un pressupost per 
complir amb els manteniments i serveis a les per-
sones- Les inversions van ser en l’exercici anterior 
molt importants i en aquest serem pressupostàri-
ament més conservadors (aquesta és la intenció), 
acabant o començant tasques i obres adjudicades 
el 2021. Hi ha la possibilitat que si ens arribessin 
fons europeus mitjançant els «Next Generations» 
o altres programes, fem mans i mànigues per fer 
possibles aquestes noves inversions. 

També ens queda penjat el tema de l’escola, que 
en cas de fer-se realitat en aquesta anualitat, ens 
obligaria a destinar-hi els fons necessaris per fer-
ne possible la consecució. En tot cas, l’Ajuntament 
us emplaçarà a finals de març a la Reunió Anual 
del Poble, on farem la justificació dels comptes del 
2021 i la previsió de treball per al 2022.

Que tingueu molt bon any! Salut!

Lluís Freixas i Vilardell, 
Alcalde de Campllong

UN ACABAMENT I INICI D’ANY AMB MASCARETA
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LO-
CAL DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2021

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE MI-
LLORA DELS CAMINS PÚBLICS D’ACCÉS AL NUCLI 
URBÀ

S’aprova definitivament el projecte “MILLORA DELS 
CAMINS PÚBLICS D’ACCÉS AL NUCLI URBÀ DE CAMP-
LLONG” redactat a petició de l’Ajuntament de Camp-
llong per l’enginyer del Consell Comarcal del Gironès 
en data 15 de juny de 2021 i amb un pressupost 
d’execució per contracte de 129.073,60 euros i un 
pressupost total per contracte de 156.179,06 euros, 
IVA inclòs.

3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
DE LES OBRES DE MILLORA DE CAMINS PÚBLICS 
D’ACCÉS AL NUCLI URBÀ DE CAMPLLONG

S’aprova l’expedient de contractació, mitjançant pro-
cediment obert simplificat per les obres de millora 
dels camins públics d’accés al nucli urbà de Camp-
llong, convocant la seva licitació.

Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Millora de camins públics d’ac-
cés al nucli urbà
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV:  45233141-9    Treballs de manteniment de 
carreteres
Valor estimat del contracte: 129.073,60 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 129.073,60 
euros
IVA: 21 %
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 156.179,06 
euros
Durada de l’execució: 2 mesos

4.- CONTRACTE MENOR D’ARRANJAMENT DEL 
FERM DEL CAMÍ DE RIBERES I DE PART DEL CAMÍ 
DE MAS ROSSINYOL AL CAMÍ DE CAN FALGUERES 
UTILITZANT ÀRID RECICLAT

Vist que s’han presentat els següents pressupostos: 

Licitador Import Millores

Servi runes SL
7.839,15€ 
9.485,37 € IVA 
inclòs

-

Germans 
Cañet-Xirgu SL

7.839,15 €
9.485,37 € IVA 
inclòs

Repàs d’un tram 
del camí vell de 
Cassà a Riudellots

Containers 
Morales

7.839,15 
9.485,37 € IVA 
inclòs

-

S’aprova el pressupost 301/21 presentat per Ger-
mans Cañet Xirgu SL amb NIF B17537812 per 
l’arranjament del ferm del camí de Riberes i de 
part del camí de Mas Rossinyol a Camí de Can Fal-
gueres del municipi de Campllong utilitzant àrid 
reciclat dels residus de la construcció amb mar-
catge CE amb un cost de 7.839,15 € (9.485,37 IVA 
inclòs) i la millora del repàs d’un tram del camí 
vell de Cassà a Riudellots.
 
5.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde informa 
als assistents de les següents comunicacions rebu-
des des de la celebració de l’última Junta de Govern:  
del núm. E2021001259 del 10 d’agost de 2021 al 
E2021001401 del 8 de setembre de 2021. 

6.- ASSUMPTES URGENTS

6.1.- CONTRACTE MENOR D’OBRES DE FORMA-
CIÓ DE CUNETA FORMIGONADA AL CAMÍ DE GI-
RONA A TOSSA. X2021000234

Vist que s’han presentat els següents pressupostos:

Licitador Import

Armengol 
Tècniques d’excavació SL

21.080,00 €
25.506,80 € IVA inclòs

Germans Cañet-Xirgu SL
23.300,00 €
28.193,00 € IVA inclòs

Paviments estampats de 
Girona SL

No presenta oferta

S’aprova el pressupost Núm. 2.018 d’Armengol tèc-
niques d’excavació SL pel revestiment de les cunetes 
del camí de Girona a Tossa en un tram de 400 me-
tres, pel preu de 21.080,00 euros i 25.506,80 euros 
IVA inclòs. 

COP D’ULL A LES ACTES MUNICIPALS
NOTA: Consulteu el text complet de les actes a: 
https://www.seu-e.cat/web/campllong/go-
vern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-
i-normativa
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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 30 DE SETEMBRE DE 2021

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS ANTERIORS

S’aproven els esborranys de les actes de les sessions; or-
dinària de 29 de juny i extraordinària de 29 de juliol de 
2021 de les quals s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE MILLORA 
PRESTACIONS PAVELLÓ

S’APROVA DEFINITIVAMENT el projecte executiu de mi-
llora de les prestacions del pavelló de Campllong, amb un 
pressupost d’execució de 390.882,61 euros i un pressu-
post total per contracte de 472.967,96 euros IVA inclòs. 

3.- CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE PRÉSTEC A LLARG 
TERMINI PER OBRES INVERSIÓ AL PAVELLÓ 
S’adjudica la concertació de l’operació de crèdit per al finan-
çament de l’obra de millora de prestacions del Pavelló, a l’en-
titat financera CaixaBank SA, amb les següents condicions: 

• Tipus d’operació: Préstec a llarg termini.
• Entitat Financera adjudicatària: CaixaBank SA.
• Finalitat: finançament d’inversió (obra millora presta-
cions del pavelló). 
• Import concedit: 300.00,00 € 
• Termini de l’operació: 10 anys (9 anys + 1 carència).
• Període de liquidació d’interessos i amortització: trimestral.
• Tipus d’interès. Variable, Euribor + 0,466 (d’acord 
amb el principi de prudència financera, resolució de 6 
d’agost de 2021 de la Secretaria General del Tresor i Fi-
nanciació Internacional.) 
• Vida mitjana de l’operació: 67,50 mesos (5,63 anys).
• Comissions d’obertura i d’estudi: 0.
• TAE: -0,1020%.

4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTA-
CIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE PRESTACIONS I 
ENERGÈTICA I DEL PAVELLÓ 

S’aprova l’expedient de contractació, mitjançant proce-
diment obert simplificat per les obres:

Tipus de contracte: Obres.
Objecte del contracte: Millora de prestacions i millora 
energètica del pavelló.
Procediment de contractació: obert simplificat.
Tipus de Tramitació: ordinària.
Codi CPV:  45212200-8    Treballs de construcció 
d’instal·lacions esportives.
Valor estimat del contracte: 467.409,74 euros 
(76.527,13 + 390.882,61).
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 467.409,7 €. IVA: 21 %.

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 565.565,79 €.    
Durada de l’execució: 8 mesos.

S’aprova els Plecs de Clàusules Administratives Particulars 
que regiran el contracte i que consten a l’annex de l’acord.

5.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE-
MANIAL PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’ESPAI 
DESTINAT A BAR-RESTAURANT DEL LOCAL SOCIAL

S’aprova la pròrroga de la concessió demanial per la ges-
tió i explotació de l’espai destinat a Bar-Restaurant del Lo-
cal Social per un període de 5 anys, des del 12 d’agost de 
2021 fins el 11 d’agost de 2026, mantenint inalterables 
les condicions del contacte inicial i els annexos acordats:
 
• Annex 1, canvi de nom a Bar Restaurants de Toro SL 
(acord de Ple de 25 de setembre de 2014). 
 
• Annex 2, nova ubicació de l’espai destinat a magat-
zem (acord de Ple de 26 d’agost de 2015).
 
 • Annex 3, instal·lació d’una cambra de fred i refrige-
ració en el primer soterrani de la primera fase del Local 
Social (acord de Ple de 9 d’abril de 2020).

6.- LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL DEL CURS 2020-2021 

S’aprova i es dona conformitat a la liquidació pel curs 
2020-2021 de la Llar d’Infants Municipal de Campllong 
d’acord amb el resum següent:

TOTAL INGRESSOS (A+C) 73.134,40

TOTAL DESPESES (B+D) 104.457,85

TOTAL CURS 2020/2021 -31.323,45
Pagament efectuats 2020/2021 19.560,00

A pagar a la concessionària per liquidació del curs 11.763,45

7.- ADHESIÓ ALS PLANS DE SERVEIS OFERTS PEL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 

S’aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Campllong als següents 
Plans de Servei pels municipis de la comarca del Gironès: 

• Pla de serveis en matèria de gestió documental i trac-
tament arxivístic.
• Pla de serveis d’assistència i cooperació tècnica en 
matèria d’arquitectura i enginyeria.
• Pla de serveis d’assistència jurídica en matèria de con-
tractació pública. 

8.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXER-
CICI 2020
S’aprova definitivament el Compte General i els estats i 
comptes anuals corresponents a l’exercici 2020, integrats 
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pels estats d’ingressos i despeses de l’exercici corrent, la 
classificació funcional de despeses, l’estat d’ingressos i 
despeses d’exercicis tancats, el romanent de tresoreria, 
el resultat pressupostari i el balanç de situació.

S’aprova definitivament la documentació complementà-
ria integrada pels justificants dels estats i comptes anuals.

Es procedeix a rendir els esmentats comptes de la 
corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2020, a la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb el que determinen els articles esmentats en la 
part expositiva.

9.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ INICIAL MODI-
FICACIO DE CRÈDIT 9.2021

La present proposta no es debat en aquest moment 
sinó al punt d’assumptes urgents per un canvi d’última 
hora en la proposta. 

10.- RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

10.1.- Ratificar decret 2021DECR000246 - DEC APRO-
VACIO LINIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2022 

S’aproven les Línies Fonamentals del Pressupost de 
l’exercici 2022 elaborades per l’entitat local que ajuda-
rà a l’elaboració del pressupost de l’exercici de l’any se-
güent d’acord amb el següent contingut. Es tracta d’un 
pressupost consolidat de l’Ajuntament i l’organisme 
autònom del Museu d’eines antigues del Camp i oficis 
tradicionals de Campllong.

PREVISIÓ INGRESSOS AJUNTAMENT MUSEU
INGRESSOS 2022 2022
Capítol 1 Impostos directes 645.000

Capítol 2 Impostos indirectes 35.500

Capítol 3 Taxes, preus públics 
i altres ingressos 250.000 10.000

Capítol 4 Transf. corrents 370.500

Capítol 5 Ing. patrimonials 30.000 4.000

Ing. cor-
rents SUMA 1.331.000 14.000

Capítol 6 Alienació inv. reals 0

Capítol 7 Transf. de capital 204.250

Ing. de capital SUMA 204.250
Capítol 8 Actius financers 0

Capítol 9 Passius financers 0

Ing. financers SUMA 0
ING. TOTALS TOTAL 1.535.250 14.000

TOTAL CONSOLIDAT 1.549.250

PREVISIÓ DESPESES AJUNTAMENT MUSEU
DESPESES 2022 2022
Capítol 1 Desp. de personal 315.000

Capítol 2 Desp. corrents 
en béns i serveis 720.000 13.850

Capítol 3 Desp. financeres 2.300 150

Capítol 4 Transf. corrents 145.000

Desp.  corrents SUMA 1.182.300 14.000
Capítol 5 Fons de contingència

Fonts de con-
tingència SUMA

Capítol 6 Inversions reals 265.614,31

Capítol 7 Transf. de capital 55.989,87

Desp. de capital SUMA 321.604,18
Capítol 8 Actius financers 0

Capítol 9 Passius financers 31.055

Desp. financeres SUMA 31.055
DESP. TOTALS TOTAL 1.534.959,18 14.000

TOTAL CONSOLIDAT 1.548.959,18

11.- INFORME INTERVENCIÓ en relació al PMP del 
2n trimestre 2021.

Les dades corresponents al 2n trimestre de 2021 
són les següents:

PMP Global: 
Import de pagaments realitzats: 157.557,74 €
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP Global: 3,45 dies

Conclusió: Es compleix amb el Període Mitjà de Paga-
ment a proveïdors, ja que el termini és inferior a 30 dies. 

12.- ASSUMPTES URGENTS

Els reunits van aprovar per unanimitat incloure a l’orde 
del dia aquests assumptes urgents.

12.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ PUN-
TUAL NÚM. 1 DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SEC-
TOR “SUD 2 AMPLIACIÓ LES FERRERIES”

S’aprova definitivament la modificació puntual núm. 
1 del Pla Parcial urbanístic del sector SUD-2, Sector 
Industrial Les Ferreries.

12.2.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈ-
DIT 9.2021 RECTIFICATIU
S’aprova inicialment l’expedient de modificació de crè-
dit 2SC i 4CE 9/2021, a finançar amb càrrec a baixes de 
crèdits de despeses d’altres aplicacions pressupostàries 
no compromeses del pressupost vigent i romanent lí-
quid de tresoreria segons el detall següent:
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RESUM

MC 2SC 4CE 9/2021
SUPLEMENT DE CRÈDIT 89.500 €

CRÈDIT EXTRAORDINARI 23.000 €

TOTAL 112.500 €

FINANÇAMENT

ACTIVITATS LOCAL SOCIAL 1.000 €

PRESSSUPOSTOS PARTICIPATIUS 20.000 €

DIPUTACIÓ, SUBVENCIÓ REDAC-
CIÓ PROJECTE BÀSIC HABITATGES 
SOCIALS

10.000 €

ROMANENT TRESORERIA PER 
DESPESES GENERALS

81.500  €

TOTAL 112.500 €

12.3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 
2021DECR000264 MODIFICACIÓ DEL NOMENA-
MENT DELS TINENTS D’ALCALDE

Es nomenen Tinents d’Alcalde les regidores que tot se-
guit es relacionen:

• Primera Tinent d’Alcalde: Sra. Sílvia Bosch Agustí.
• Segona Tinent d’Alcalde: Sra. Gemma Johé Barnés.

12.4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 
2021DECR000265 NOMENAMENT DE MEMBRES 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Es nomenen membres de la Junta de Govern Local les 
següents Regidores Tinents d’Alcalde:

• Sra. Sílvia Bosch Agustí.
• Sra. Gemma Johé Barnés.

A banda dels membres indicats, podran assistir, amb 
veu però sense vot, a les reunions de la Junta de Govern 
Local els regidors als quals s’hagin conferit delegacions 
específiques en els termes de l’article 43.3 del ROF i al-
tres membres de la corporació o personal municipal, a 
l’objecte d’informar en l’àmbit relatiu a llurs activitats.

12.5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 
2021DECR000263 DISTRIBUCIÓ DE LA GESTIÓ 
MUNICIPAL EN ÀREES 2021

Es designen a les persones següents com a responsables 
de les àrees municipals que s’esmenten a continuació: 

1. ÀREA: COORDINACIÓ ENTRE ÀREES, RELACIONS 
EXTERIORS, SERVEIS GENERALS, CIUTADANIA, SE-
GURETAT, URBANISME I EDIFICIS MUNICIPALS, HI-
SENDA, VIES I CAMINS PÚBLICS, DIFUSIÓ LOCAL, 
MUSEU, CIUTADANIA

Subàrea 1.1:
Responsable: Sr. LLUÍS FREIXAS I VILARDELL – Alcalde

COORDINACIÓ 
ENTRE ÀREES - Coordinació entre les diverses àrees

RELACIONS 
EXTERIORS

- Governació
- Relacions de l’Ajuntament amb altres 
administracions
- Agermanament

SERVEIS 
GENERALS

- Recursos Humans i servei de preven-
ció de riscos laborals
- Compra de material
- Gestió bens municipals (patrimoni i 
inventari)
- Gestió de Contractes de serveis de 
manteniment (jardineria, ascensors, te-
lefonia, neteja, plagues, etc.)
- Manteniment, gestió i control de ser-
veis públics: aigua, sanejament, gas, 
electricitat, telecomunicacions, etc

CIUTADANIA
- Atenció i relacions ciutadanes
- Registre d’entrada i sortida de docu-
ments

SEGURETAT

- Coordinació amb Mossos (trànsit, cir-
culació i seguretat i protecció a les per-
sones i béns)
- Plans de Protecció Civil i plans d’auto-
protecció

URBANISME

- Gestió i planificació urbanística
- Gestió d’obres municipals en vies i edi-
ficis públics
- Inspecció i disciplina urbanística
- Gestió llicències : urbanístiques i acti-
vitats

EDIFICIS 
MUNICIPALS

Manteniment, gestió i control edificis i 
equipaments municipals: Ajuntament, 
Local Social, pavelló, cementiri, magat-
zem/museu, etc.

Subàrea 1.2:
Responsable: Sr. ÀLEX ALSINA PUERTAS

HISENDA - Control i distribució dels mitjans eco-
nòmics (pressupost municipal) i control 
de la despesa

VIES I CAMINS 
PÚBLICS

- Gestió de carrers i camins
- Manteniment, gestió i millora de les 
zones verdes municipals
- Mobiliari urbà

DIFUSIÓ 
LOCAL

- Web municipal
- Edicions locals: butlletí, llibrets, llibres...

MUSEU - Museu d’eines antigues del camp i 
d’oficis tradicionals de Campllong

CIUTADANIA
- Participació ciutadana/pressupostos 
participatius, administració electrònica, 
transparència
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ÀREA: CULTURA, JOVENTUT, ESPORTS, ENSENYA-
MENT, SALUT, BENESTAR 
Subàrea 2.1:
Responsable: Sra. ROSER FREIXAS PUIG

CULTURA*

- Festa Major
- Fira Comarcal de Primavera
- Activitats de Nadal (excepte Reis)
- Relacions amb l’entitat Colla de gra-
llers i geganters de Campllong
- Relacions amb l’entitat Associació de 
Fires i Festes de Campllong

JOVENTUT - Organització i promoció d’activitats i 
serveis per a joves

ESPORTS

- Activitats esportives Local Social (cur-
sos anuals d’octubre a juny)
- Coordinació ús del pavelló (lloguers)
- Relacions amb l’entitat AE Campllong

ENSENYAMENT*

- Casals infantils de lleure
- Llar d’infants – Consell Escolar
- Relacions amb l’entitat AMPA de la llar 
d’infants

Subàrea 2.2:
Responsable: Sra. SÍLVIA BOSCH AGUSTÍ
 

SALUT

- Atenció Primària (Consultori local)
- Relacions amb el Cap de Cassà de la Sel-
va
- Dipsalut: control plagues, qualitat de l’ai-
gua, etc.
- Parcs urbans de salut i itineraris saluda-
bles

BENESTAR

- Relacions amb el Consoci Benestar Social 
Gironès-Salt
- Serveis Socials municipals (Treballadora 
social i educador social)
- Relacions amb els centres geriàtrics de 
referència
- Casal de Jubilats

CULTURA* Dinamització cultural: agenda mensual 
d’activitats

E N S E N Y A -
MENT*

- Biblioteca, sala de lectura i local social
- Cursos i activitats Local Social - activitats 
formatives (cursos anuals d’octubre a 
juny)
- Relacions amb els centres escolars pú-
blics de referència.

2. ÀREA: MEDI AMBIENT, PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I TURISME, MOBILITAT, CONVIVÈNCIA, MUSICANT, 
REIS, PAGESIA, VIES VERDES I RIERES

Subàrea 3.1:
Responsable: Sra. GEMMA JOHÉ BARNÉS

MEDI 
AMBIENT

- Control ambiental i sostenibilitat ge-
neral
- Seguiment i desenvolupament PAES 
(Agenda 21)
- Control servei de recollida deixalles: 
form, selectiva, rebuig, mobles i trastos 
vells, deixalleria.
- Neteja viària

P R O M O C I Ó 
ECONÒMICA, 
TURISME

- Coordinació amb l’Oficina Comarcal de 
- Turisme del CC del Gironès per la pro-
moció del municipi de Campllong
- Ocupació i Borsa de Treball
- Promoció econòmica

Subàrea 3.2:
Responsable: Sr. JOAN DESCALS RABAT
 

MOBILITAT 
I CONVIVÈNCIA

- Civisme i convivència 
- Mobilitat (ATM)

MUSICANT - Musicant

REIS - Reis

Subàrea 3.3:
Responsable: Sra. MARIA BOSCH VILALTA

PAGESIA, VIES 
VERDES, RIERES

- Promoció rutes verdes, patrimoni i 
ofertes, restaurants i cases de turisme 
rural, etc.
- Gestió cens animals de companyia
- Pagesia 
- Manteniment Vies Verdes
- Manteniment de lleres (ACA)
- Relacions amb l’entitat Associació de 
propietaris afectats per les rieres de 
Campllong

Fer avinent que l’atribució genèrica de gestió de les 
àrees corresponents als regidors, comporta la facultat 
de dirigir els serveis i també de gestionar-los en gene-
ral, sense comportar l’atribució ni facultat de dictar re-
solucions i actes administratius que afectin a tercers.

12.6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
DICTATS DES DE L’ULTIMA SESSIÓ 
Del núm. 2021DECR000159 AL 2021DECR000252
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13.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

L’Alcalde fa un resum de les visites/reunions que s’han 
fet des d’Alcaldia aquests últims mesos i en detalla les 
següents: 

10 de juliol: sopar de Festa Major a Llambilles.
14 de juliol: reunió seguiment COVID.
15 de juliol: reunió amb la unitat de paisatge Pla de 
la Selva.
19 de juliol: sessió de la comissió d’urbanisme.
20 de juliol: sessió del Consorci del Ter. 
23 de juliol: reunió amb Vies Verdes. 
23 de juliol: reunió seguiment COVID.
2 d’agost: reunió de l’estat de redacció del PAESC.
6 d’agost: assemblea extraordinària de Vies Verdes. 
26 d’agost: reunió de vies verdes. 
27 d’agost: visita de la Presidenta del Parlament Sra. Borràs.
3 de setembre: reunió sobre el terreny amb Medi Rural i AC.
14 de setembre: sessió del Consorci Costa Brava.
15 de setembre: reunió amb el Consell Comarcal del 
Gironès pel porta a porta.
16 de setembre: reunió amb la direcció dels Serveis 
Territorials d’Educació a Girona i amb la subdirecto-
ra general de Construccions, Manteniment i Equipa-
ments de Centres Públics.
22 de setembre: sessió de la comissió d’urbanisme.
24 de setembre: reunió amb Caixabank per entrega 
de l’aportació de 2.000 € al programa d’ajuts a perso-
nes amb dependència de l’Ajuntament de Campllong.
24 de setembre inauguració de la nova caldera de La Selva.

14.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES

El regidor Àlex Alsina comenta que el 27 d’agost tam-
bé va assistir a la visita de la presidenta del Parlament 
i al Musicant i el 16 de setembre a la reunió amb la 
direcció dels Serveis Territorials d’Educació a Girona i 
amb la subdirectora general de Construccions, Man-
teniment i Equipaments de Centres Públics per tractar 
el tema de l’escola També s’han fet varies reunions re-
latives a la subvenció del DUS5000.

La regidora Roser Freixas també va assistir el 16 de 
setembre a la reunió amb la direcció dels Serveis Ter-
ritorials d’Educació a Girona i amb la subdirectora ge-
neral de Construccions, Manteniment i Equipaments 
de Centres Públics per tractar el tema de l’escola.

Pel que fa a la Festa Major explica que s’ha pogut ce-
lebrar de nou però encara no amb total normalitat, fa 
una repassada dels actes que es van dur a terme i on 
es van fer per tal de garantir al màxim les mesures de 
seguretat en tots els sentits. Explica que van haver-hi 
dues actuacions que ja estaven contractades però que 

per evitar aglomeracions es van canviar de dia. Co-
menta que tots els actes eren amb inscripció prèvia i 
agraeix la tasca realitzada tant als assistents com als 
membres de la comissió. Demana disculpes per haver 
enviat el programa d’actes tan tard a la gent del poble 
però afegeix que a causa del COVID es van decidir algu-
nes coses a última hora. També comenta i condemna 
els casos de “botellot” post actes de la Festa Major.

Pel que fa al casal d’estiu comenta que s’ha fet du-
rant tots els dies de vacances escolars pel contractista 
“El Castellet” a qui agraeix públicament la seva feina. 
Aquest any vam donar servei a 87 nens/es.

Pel que fa als cursos del local social, explica que per al 
curs 2021-2022 hi ha una oferta molt interessant i no-
ves propostes.

Comenta que el dia 17 d’octubre es farà la Jornada de 
Portes Obertes del Museu del Camp i que al novem-
bre es preveu fer la castanyada i caminada popular i 
que també tindrà lloc la trobada gegantera Giroestany.

La regidora Sílvia Bosch explica que en l’àrea de salut 
a nivell d’atenció primària és important que tothom 
que vingui a viure a Campllong faci el traspàs de la 
cartilla al CAP de Cassà de la Selva per tal d’aconse-
guir un nou dia d’atenció mèdica al nostre consultori 
i fa una crida a la població perquè això pugui ser pos-
sible de cares a l’any que ve.

També fa una crida a la població per tal que es man-
tinguin les distàncies de seguretat i es faci ús de la 
mascareta a les parades de bus escolar. 

Afegeix que vol donar una empenta a la inscripció als 
itineraris saludables des dels parcs urbans de salut ja 
que hi ha una baixa participació.

Pel que fa a serveis socials explica que s’està portant 
a terme un projecte que finalitzarà a finals d’any amb 
la gent gran. Es tracta d’un suport terapèutic a domi-
cili que està funcionant molt bé.

També fa una crida a la participació en els cursos del 
Local Social i finalitza comentant la visita de la pre-
sidenta del Parlament al Musicant i fa esmena a la 
bona gestió de les mesures de seguretat a nivell de 
salut i la consideració que es té amb la gent gran del 
poble en els actes municipals. 

Pren la paraula l’Alcalde que fa la reflexió de que si tots 
els habitants de Campllong i tots els habitants de Llam-
billes estiguessin inscrits al CAP de Cassà els metges vin-
drien tots els dies de la setmana als nostres consultoris. 
No s’ha de fer dispersió perquè perjudica al servei.
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15.- PRECS I PREGUNTES

La regidora Gemma Johé pregunta sobre la reunió 
amb responsables del departament d’educació, vol 
saber en el punt en que es troba el tema de l’escola a 
Campllong. Quin equipament se’ls va oferir? L’alcalde 
diu que es va oferir una sala del Local Social o un cop 
feta l’ampliació del pavelló, l’espai nou, encara que 
sigui provisionalment. Aquestes ubicacions podrien 
servir amb la idea d’aprofitar l’oportunitat que ara es 
presenta i fer que els mes petits del poble no s’hagin 
de traslladar amb el bus escolar fins a Cassà. 

El regidor Joan Descals pregunta per l’obra del ce-
mentiri, si es pintaran de nou les lletres de “cementi-
ri” i l’alcalde explica que es posarà una placa de rajo-
les com la que hi ha als altres edificis municipals com 
l’Ajuntament o el Local Social.

També recorda que ja havia dit que hi ha panots del 
carrer del Remei que es mouen. L’alcalde comenta 
que a la que es pugui el paleta ho arreglarà junta-
ment amb altres cosetes més que s’han de fer.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LO-
CAL DEL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2021

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 

S’aprova l’esborrany de l’acta de data 9 de setembre de 
2021 de la qual s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1.- LLICÈNCIA D’OBRES PISCINA VEÏNAT DE LA 
BRUGUERA 40 - X2021000241

S’aprova el projecte bàsic i d’execució per a la construc-
ció d’una piscina al veïnat de la Bruguera, 40 de Camp-
llong, visat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb 
el núm. 2021401929 de data 10 de setembre de 2021.

S’atorga i notifica als interessats la llicència per a 
l’execució de les obres. 

2.2.- CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’OBRES PER INSTAL-
LACIÓ D’UN NOU CENTRE DE LLIURAMENT, PRO-
TECCIÓ I MESURA PREFABRICAT I LA SEVA LÍNIA 
ALIMENTADORA ELÈCTRICA SUBTERRÀNIA DE MIT-
JA TENSIÓ, AL CARRER DE LA RIERA, NÚM. 7-9 DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL LES FERRERIES

S’aprova el projecte per a la instal·lació d’un nou 
centre de lliurament, protecció i mesura 110607 i la 
seva línia alimentadora elèctrica subterrània de mitja 

tensió, al carrer de la Riera, núm. 7-9 del Polígon In-
dustrial Les Ferreries del municipi de Campllong sig-
nat digitalment per l’enginyer tècnic industrial José 
Manuel Ramos Jiménez en data 23 de setembre de 
2021 amb visat del corresponent col·legi professio-
nal núm. 007402 de data 24 de setembre de 2021.

S’atorga i notifica als interessats la llicència per a 
l’execució de les obres.

3.- CONTRACTE MENOR D’OBRES DE PAVIMENTA-
CIÓ D’UN PASSALLÍS A LA RIERA SECA I LA REOBER-
TURA D’UN TRAM DEL CAMÍ ANTIC DE SANTA CO-
LOMA PER CONNECTAR LES DUES VIES VERDES DE 
LES RIERES

Vist que s’han presentat els següents pressupostos:

Nº de presspost Licitador Preu ofert

109/21M Containers 
Morales

13.400,00 € 
(16.214 € IVA 
inclòs)

281/21 Germans Cañet 
Xirgu SL

11.500,00 € 
(13.915 € IVA 
inclòs)

2.705
Excavacions i 
Transports An-
dreu Juanals SL

12.076,00 € 
(14.611,96 € IVA 
inclòs)

S’aprova el pressupost 281/21 de data 10 d’agost 
de 2021 de l’empresa Germans Cañet-Xirgu per les 
obres de connexió de les dues vies verdes de la riera 
Seca i Gotarra mitjançant la reobertura d’un tram del 
camí antic de Santa Coloma i la pavimentació d’un 
passallís a la Riera Seca pel preu de 11.500 euros 
(13.915 euros IVA inclòs).

4.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ 
DEL PROJECTE BÀSIC DE CONSTRUCCIÓ DE 9 HABI-
TATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

Vist que s’han presentat els següents pressupostos: 

Registre d’entrada Licitador Import

E2021001568 de 
14/10/2021

Carles Soler 
Ripoll

15.000 € (18.150 € 
IVA inclòs)

E2021001561 de 
14/10/2021

Josep Comas 
Boadas

14.900 € (18.029 € 
IVA inclòs)

E2021001562 de 
14/10/2021

Jaume Corominas 
Blanch

15.000 € (18.150 € 
IVA inclòs)

S’aprova el pressupost presentat per Josep Comas 
Boadas el 14 d’octubre amb NRE E2021001561 pel 
servei de redacció del projecte bàsic de construcció 
d’un conjunt d’habitatges de protecció oficial situats 



10 EL GRA I LA PALLA

dins l’àmbit del PAU 7 - Carrer del Cementiri pel preu 
de 14.900 euros (18.029 euros IVA inclòs). 

5.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ 
DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER PRESENTAR A 
LA SUBVENCIÓ DUS 5.000

Vistos els tres pressupostos presentats:

Registre d’entrada Licitador Import

E2021001559 de 
12/10/2021

Xavier Vila 
Pujolràs

13.200 € + 21 
% IVA
15.972 €

E2021001557 de 
10/10/2021

Gerard Comas 
Barris
(Òptima serveis 
d’enginyeria)

13.800 € +21% 
IVA -15% IRPF 
15.828 €

E2021001558 de 
11/10/2021

Gerard Pons 
Bosch 
(Protir Enginyers)

12.600 € + 21 
% IVA 
15.246 €

S’aprova el pressupost número PT-202421 de data 8 
d’octubre de 2021 presentat en data 11 d’octubre i NRE 
E2021001558 per Gerard Pons Bosch en representació 
de Protir Enginyers, pel servei l’assessorament tècnic 
per la redacció de la documentació tècnica per optar 
a les subvencions del programa DUS 5000, pel preu de 
12.600 euros + IVA (15.246 euros IVA inclòs). 

6.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
D’OBRES D’ADEQUACIÓ DE MAGATZEM MUNICI-
PAL A MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I OFI-
CIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG. X2021000270

A la vista de les característiques del contracte que es 
pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Obres.
Objecte del contracte: Adequació de magatzem mu-
nicipal a Museu d’Eines Antigues del Camp i Oficis 
Tradicionals de Campllong. 
Procediment de contractació: obert simplificat.
Tipus de Tramitació: ordinària.
Codi CPV:  45200000-9 Trabajos generales de cons-
trucción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
Valor estimat del contracte: 37.288,20 euros.
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 37.288,20 
euros.
IVA: 21 %.
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 45.118,72 euros.
Durada de l’execució: 2 mesos.
S’aprova l’inici de l’expedient de contractació, mit-

jançant procediment obert simplificat per les obres 
d’adequació de magatzem municipal a Museu d’eines 
antigues del camp i oficis tradicionals de Campllong. 

7.- LIQUIDACIÓ CONVENI PER LA UTILITZACIÓ DE 
LA DEPURADORA DE L’EMPRESA JOAQUIM ALBER-
TI, S.A ANUALITAT 2020

S’aprova reconèixer l’obligació així com ordenar 
el pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostà-
ria 161.20900 Cànons depuradora de l’import de 
9.923,27 € a l’empresa Joaquim Alberti, SA, per la 
utilització de la depuradora de la seva titularitat, per 
a l’abocament i tractament de les aigües brutes del 
nucli urbà de Campllong, en virtut dels acords subs-
crits en data 31 de gener de 2013 de “Renovació dels 
pactes per a la utilització de la Depuradora de l’Em-
presa Joaquim Alberti, S.A”.

8.- ASSUMPTES URGENTS

S’aprova per unanimitat incloure a l’orde del dia 
aquest assumpte urgent.

8.1.- ATORGAMENT DE LA LLICENCIA D’OBRES PER 
ADEQUACIÓ DE LES NAUS DEL CARRER DE LA RIERA 
10-12 DEL POLÍGON INDUSTRIAL LES FERRERIES

S’aprova el “Projecte bàsic i executiu de la reforma i 
adequació d’una nau industrial existent per us desti-
nat a centre logístic” al carrer de la Riera, núms. 12-
14  del Polígon Industrial Les Ferreries del municipi 
de Campllong. 

S’ATORGA I NOTIFICA als interessats la llicència per a 
l’execució de les obres. 

9.- DESPATX ORDINARI - X202100005

En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde informa 
als assistents de les següents comunicacions rebudes 
des de la celebració de l’última Junta de Govern: Del 
Registre E2021001402 del 8 de setembre de 2021 al 
E2021001593 del 19 d’octubre de 2021.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2021

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

S’aprova per unanimitat ratificar la urgència de la 
convocatòria.
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2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2022

S’aprova provisionalment per a l’exercici de 2022 i se-
güents la modificació de les Ordenances fiscals que 
a continuació es relacionen, d’acord amb la redacció 
que es conté a l’annex d’aquest acord. Marcat de co-
lor blau consta el text modificat. 

• Número 2 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
• Número 8 reguladora de la taxa per la recollida de 
residus sòlids urbans.
• Número 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica. 
• Número 9 reguladora de l’escala d’índexs de l’im-
post sobre activitats econòmiques.
• Número 26 reguladora del preu públic per l’assistèn-
cia a cursos, jornades, tallers o altres activitats cultu-
rals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques. 

El textos complets de les ordenances fiscal són ac-
cessibles a: http://www.campllong.cat/ajuntament/
ordenances-i-reglaments/ordenances-fiscals/

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 11 DE NOVEMBRE 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 21 
d’octubre de 2021, de la qual s’ha tramés còpia a 
tots els regidors. 

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1.- LLICENCIA URBANÍSTICA PER LA CONSTRUC-
CIÓ D’UNA SALA DE MUNYIR I UNA LLETERIA A 
L’EXPLOTACIÓ RAMADERA CAN FELIU DE CAMP-
LLONG

S’aprova el “Projecte per la Millora de la sala de mu-
nyir i lleteria a Can Feliu de Campllong”. 

S’atorga i notifica als interessats la llicència per a 
l’execució de les obres.

2.2.- LLICÈNCIA D’OBRES PISCINA D’ÚS PRIVAT AL 
CARRER CAMÍ VELL, 1

S’APROVA el projecte redactat per l’arquitecte tècnic 
i el plànol de modificació de la ubicació de la piscina.

S’atorga i notifica als interessats la llicència per a 
l’execució de les obres.

2.3.- LLICÈNCIA D’OBRES PISCINA D’ÚS PRIVAT AL 
CARRER SANT JORDI, 16A

S’APROVA el projecte “Construcció de piscina ús pri-
vat carrer Sant Jordi, núm. 16A de Campllong”. 

3.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde informa 
als assistents de les següents comunicacions rebu-
des des de la celebració de l’última Junta de Govern:  
Del Registre E2021001594 del 19 d’octubre de 2021 
al E2021001729 del 10 de novembre de 2021.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2021

1.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

S’aprova per unanimitat ratificar la urgència de la 
convocatòria. 

2.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE MI-
LLORA DE PRESTACIONS I MILLORA ENERGÈTICA 
DEL PAVELLÓ DE CAMPLLONG – X2021000242

Han participat a la licitació per haver presentat la 
seva oferta dins del termini fixat i en la forma perti-
nent els següents licitadors: 

Núm. de registre Data Licitador

E2021001584 19/10/2021 Grup Constructor 
UNO

E2021001605 20/10/2021 Cobra Instalaciones 
y Servicios SA

E2021001618 21/10/2021 Lampisteria Jesús 
Garcia i Fills SL

S’adjudica el contracte d’obres de MILLORA DE PRES-
TACIONS I MILLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ DE 
CAMPLLONG, d’acord amb el projecte executiu de 
millora de les prestacions del pavelló de Campllong, 
de data juliol de 2021 i el projecte de millora energè-
tica del pavelló de Campllong, de data juny de 2021, 
a l’EMPRESA COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, 
amb CIF A46146387, pel preu de 454.003,65 euros 
(549.344,41 euros IVA inclòs). 



12 EL GRA I LA PALLA

Aquest preu correspon a 375.771,30 euros 
(454.683,27 euros IVA inclòs) del projecte de mi-
llora de prestacions del pavelló i 78.232,35 euros 
(94.661,14 euros IVA inclòs) del projecte de millora 
energètica del pavelló. 

3.- ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE L’ACM DE SER-
VEIS DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS 
I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS SUBSTITUTIUS 
AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA I 
APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ AMB L’EMPRE-
SA ZARDOYA OTIS SA 

S’acorda l’adhesió del municipi de Campllong a 
l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells 
elevadors i de subministrament d’elements substitu-
tius amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2020.02).  

S’aprova la contractació del servei de manteniment 
amb l’empresa adjudicatària  Zardoya Otis SA, per un 
període de 12 mesos, a comptar des del dia 1 de ge-
ner de 2022, amb la possibilitat de prorrogar per tres 
períodes de dotze mesos addicionals, pel què la seva 
durada total serà, com a màxim, de quatre anys, en 
les modalitat següents:

Manteniment aparells elevadors
Tipus de 
manteni-
ment

T i p u s 
d’aparell

N o m -
b r e 
d’apa-
rells

Data d’alta
del servei

Preu (€)
aparell-
any

Tot risc Interior 2 01/01/2022 772,80

Tot risc

Platafor-
ma mun-
tacàrre-
gues

1 01/01/2022 452,64

Tant en el cas dels aparells elevadors com dels salva-
escales, l’empresa Zardoya-Otis.

4.- RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA 2021DECR000330

S’aprova l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 
a la primera pròrroga de l’Acord marc del servei d’as-
segurances amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar les Pòlisses que 
a continuació s’indiquen: 

Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al 
servei de l’administració, a favor de la mercantil AIG 
Europe SA, per un import de 1.443,80 euros, amb 
vigència des del 07/11/2021 AL 07/11/2022.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 9 DE DESEMBRE 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 11 
de novembre de 2021, de la qual s’ha tramés còpia a 
tots els regidors. 

2.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde informa 
als assistents de les següents comunicacions rebu-
des des de la celebració de l’última Junta de Govern: 
Del Registre E2021001730 del 10 de novembre de 
2021 al E2021001868 del 7 de desembre de 2021.

3.- ASSUMPTES URGENTS

S’aprova per unanimitat incloure a l’orde del dia 
aquests assumptes urgents.

3.1.- PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I EL CON-
SORCI DE BENESTAR SOCIAL PEL PROJECTE DE 
PREVENCIÓ, ATENCIÓ I SUPORT A LES PERSONES 
GRANS DEL MUNICIPI PER L’EXERCICI 2022

S’aprova l’addenda/pròrroga per a l’exercici 2022 del 
conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Camp-
llong 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, 

3.2.- VALORACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A PER-
SONES AMB DEPENDÈNCIA

D’acord amb la base 10 de les bases específiques re-
guladores de la subvenció a persones amb depen-
dència, els membres de la Junta de Govern seran 
qui formin la Comissió de Valoració i tindrà la funció 
d’emetre informe sobre la valoració efectuada junta-
ment amb el/la regidor/a responsable de salut i ben-
estar social si no en formés part. 

Reunits doncs els membres de la Junta de Govern 
queda constituïda la comissió de valoració. 

Els reunits verifiquen l’informe sobre la valoració 
efectuada de les sol·licituds presentades i formulen 
proposta de concessió que cal traslladar a l’òrgan ins-
tructor per a la seva tramitació. 

L’informe de valoració consta a l’expedient X2021000245.
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Durant aquests mesos s’han fet actuacions di-
verses de manteniment i reparació a les vies 
públiques, com la substitució de panots de les 
voreres del Passeig de Campllong i del carrer del 
Remei que estaven 
aixecats i/o enfons-
ats i la substitució 
d’algunes peces de 
paviment de la Pla-
ça Catalunya. Tam-
bé s’ha fet la neteja 
i el desembós de la 
xarxa de sanejament 
en algun punt con-
cret del nucli urbà 
i la substitució de 
la xarxa de terra de 
part de l’enllumenat 
públic del carrer de 
la Rectoria. A més,  s’ha substituït una boca de 
desguàs trencada, s’han instal·lat noves pilones 
a la vorera del c. de la Pau, s’ha reparat la se-
nyalització vertical i s’han retirat papereres en 
mal estat, entre d’altres. 
 
Al Polígon Industrial Les Ferreries, s’ha substitu-
ït una fanal d’enllumenat públic, al costat de la 
carretera C-25, malmesa per un vehicle i s’han 
canviat dues lluminàries dels fanals del carrer 
Camí Vell de Riudellots per lluminàries LED.

A finals d’octubre també es va realitzar la sega 
dels marges de diversos camins públics rurals 
i es van segar i desbrossar les rutes verdes de 
la Riera Seca i de la Riera Gotarra i l’esplanada 
que hi ha entre el Local Social i l’Església.

El mes de novembre es va instal·lar un tub de 
polietilè corrugat de 600 mm de diàmetre a 
l’esplanada d’equipaments municipals per tal 
de recollir i canalitzar les aigües pluvials en 
aquella zona.

Al camí de Girona a Tossa s’ha executat un tram 
de cuneta transitable de 1,40 m d’amplada 
aproximada amb un gruix de 20 cm de formigó 
armat amb fibres i s’han adequat els accessos 
als camps. Allà on s’han executat les arquetes 
de recollida de les aigües s’hi han instal·lat pi-

ACTUACIONS A ZONES VERDES MUNICIPALS, RUTES VERDES, CARRERS I CAMINS RURALS

OBRES I GESTIÓ MUNICIPAL

lones per senyalitzar-les. També s’executarà un 
nou pas de tubs transversal al camí per recollir 
i conduir les aigües pluvials a l’altre costat del 
camí, en el punt baix. 

El Consell Comarcal del Gironès va realitzar una 
àrea d’aportació al costat del pavelló esportiu, 
per albergar els contenidors que han d’utilitzar 
els veïns dels veïnats disseminats des del canvi 
de model de recollida d’escombraries de porta 
a porta. 

A la zona verda “La Roureda de la Selva” s’ha 
instal·lat un nou gronxador doble i s’ha despla-
çat el joc de la molla existent.

Al cementiri municipal s’ha instal·lat la placa 
corresponent amb el nom i l’escut a l’entrada 
principal. 
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Al llarg dels últims mesos s’han realitzat actua-
cions diverses als edificis municipals. En el mes 
d’octubre es van instal·lar unes noves canals de 
recollida d’aigües pluvials d’acer inoxidable a la 
coberta de la nau municipal del polígon industrial 
per evitar filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici.

Al Local Social es van substituir dues finestres, 
a la biblioteca i a l’aula de repàs, per finestres 
d’alumini amb una fulla oscil·lobatent, per garan-
tir una bona ventilació d’aquests espais, i es van 
acabar d’instal·lar algunes mosquiteres més a les 
dependències de la planta primera. També es va 
substituir un vidre trencat de la porta de sortida 
d’emergència de la sala polivalent petita.

A la carteria es va canviar el vidre fix de sobre la 
porta d’entrada per una finestra abatible, per tal 
de permetre la ventilació d’aquest recinte. 

Al mes de novembre, a l’Ajuntament es van pintar 
les parets de les dues sales d’actes de la planta bai-
xa i les parets i sostre del despatx de la secretària.

Al pavelló esportiu es 
van netejar les canals de 
la coberta i es van ajustar 
les portes de les sortides 
d’emergència de la pista. 

Al gener es van pintar de 
blanc les parets i portes 
interiors de les dependèn-
cies de la llar d’infants i s’hi 
van fer petites actuacions 
de reparació i manteni-
ment.

ACTUACIONS ALS EDIFICIS MUNICIPALS

Durant el novembre, als 4 habitatges socials de 
titularitat municipal es van canviar les calderes 
de gas, de més de 10 anys, per unes altres que 
garanteixen una alta eficiència energètica i un 
major estalvi en consum de gas als habitatges. 

També es van formar accessos a la tanca poste-
rior dels patis per disposar d’un itinerari acces-
sible als 4 habitatges, atès que el seu accés per 
la façana principal disposa de 3 graons. Es van 

ACTUACIONS ALS HABITATGES SOCIALS 
MUNICIPALS

ARRANJAMENT DEL FERM DEL CAMÍ 
DE RIBRES I DE PART DEL CAMÍ DE MAS 
ROSSINYOL A CAMÍ DE CAN FALGUERES

Al desembre es va arranjar el camí de Riberes, 
que va des del camí asfaltat de Campllong a Sant 
Andreu fins a la ruta verda de la Riera Seca, al veï-
nat de Can Bosch; i una part del camí de Mas Ros-
sinyol al camí de Can Falgueres, concretament el 
tram que va des del carrer Camí Vell de Riudellots 
fins al carrer de la Riera del Polígon Industrial “Les 
Ferreries”, que travessa la zona verda boscosa to-
cant amb el polígon. 

Els dos camins es van arreglar mitjançant l’estesa 
de material granular tipus reciclat de mamposte-
ria, de granulometria 0/25 mm, amb marcatge 
CE procedent d’un gestor autoritzat a Catalunya i 
inscrit al registre general de persones gestores de 
residus de Catalunya, realitzant passades de mo-
toanivelladora per anivellar i donar les pendents 
corresponents als camins i compactant-los amb 
el corró. Aquestes obres han estat finançades per 
l’Agència de Residus de Catalunya, amb una sub-
venció de 9.350,76 € de la convocatòria de l’any 
2020. El cost total de l’obra va ser de 9.485,37 €.

instal·lar portes metàl·liques de mallat rígid de 
doble torsió, lacades de color verd, de 0,90 me-
tres d’amplada i 1,80 metres d’alçada. 

Per fer aquestes actu-
acions, la societat mu-
nicipal va obtenir una 
subvenció per a inversi-
ons en habitatges desti-
nats a polítiques socials 
del servei d’Habitatge 
de l’Àrea d’Hisenda, Ad-
ministració, Promoció 
Econòmica i Cooperació 
Local de la Diputació de 
Girona. 
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A finals de l’any passat, el Consorci de les Vies 
Verdes de Girona va començar les obres de 
construcció de la 
via verda que uni-
rà els municipis de 
Cassà de la Selva, 
Sant Andreu Salou, 
Campllong, For-
nells de la Selva i 
Llambilles, i que els 
connectarà amb la 
ruta del Carrilet Gi-
rona - Sant Feliu de 
Guíxols. 

La nova via, que 
tindrà 28,360 qui-
lòmetres de llar-
gada, es compondrà per una banda de trams 
de nova execució, per una altra, de trams amb 
obra de millora i, per últim, per camins ja exis-
tents pràviament. 

L’objectiu d’aquesta obra és disposar d’una via 
intermunicipal que connecti els municipis amb 
una ruta per fer a peu i amb bicicleta, per po-
tenciar els usos diaris i de mobilitat sostenible, 
i que enllaci amb la xarxa clàssica de vies ver-
des, amb una llarga tradició d’ús turístic. 

VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR - 
VERNEDA

En el marc de les 
actuacions dels 
pressupostos par-
ticipatius de l’any 
2021, el mes d’oc-
tubre passat es 
va construir un 
passallís a l’encre-
uament del camí 
antic de Santa Co-
loma de Farners 
amb la riera Seca 
per facilitar-ne el 
creuament. L’ade-
quació del pas es 
va fer  mitjançant 
l’assentament d’un 
paviment de for-
migó armat amb 
fibres de 20 centí-
metres de gruix. 

De manera complementària,  també es van 
pavimentar les dues rampes d’accés i sortida 
al passallís esmentat. I, per últim, en el pas de 
la riera es van formar tacs rodons de formigó 
per tal que les persones puguin passar-hi per 
sobre caminant amb seguretat en el cas que 
per la riera hi circuli aigua.

Per altra banda, es va realitzar la reobertura 
d’un tram del camí antic de Santa Coloma de 
Farners per tal de connectar la via verda de la 
riera Seca amb la via verda de la riera Gotarra.
En concret, el tram de camí es va deixar aca-
bat amb una capa de material granular reci-
clat de mamposteria. 

ACTUACIONS DELS PRESSUPOSTOS PAR-
TICIPATIUS ANY 2021

Atès que finalment la 
proposta guanyadora es 
va realitzar per un im-
port inferior als 20.000 
€, durant el mes de ge-
ner es va realitzar par-
cialment la segona ac-
tuació guanyadora dels 
pressupostos participa-
tius de l’any 2021, con-
cretament es va instal-
lar una font d’aigua a la 
ruta verda de la Bruguera, a l’encreuament amb 
el camí de Can Guitó Petit a Can Cresta. 

Properament, es plantaran arbres als marges de 
la ruta verda de la Bruguera, en dues zones con-
cretes, per finalitzar la segona actuació.
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Durant el mes de desembre de l’any passat 
es van iniciar les obres de millora dels camins 
d’accés al nucli urbà per la banda sud del mu-
nicipi. Ens referim concretament al camí de 
Can Bosch (camí de Campllong a Cassà pel Re-
mei) i d’un tram del camí que va de Campllong 
a Sant Andreu Salou.

A més d’aquestes actuacions, a finals de de-
sembre es va substituir la canalització de des-
guàs d’aigües pluvials procedent d’un rec sen-
se nom, que travessa el camí de Can Bosch, 
a l’alçada de l’explotació ramadera de boví de 
Can Feliu. Per altra banda  durant el mes de 
gener es va pavimentar un tram del camí de 
Campllong a Sant Andreu amb un paviment 
de 20 centímetres de gruix de formigó armat 
amb fibres sobre el paviment d’asfalt. Com 
a complement, també es revestirà la cuneta 
corresponent amb formigó. 

També en l’àmbit de camins, s’asfaltarà tot el 
camí de Can Bosch amb una capa de 4 centí-
metres de gruix de mescla bituminosa contí-
nua en calent i s’instal·laran dues barreres de 
seguretat metàl·liques biones per tal de pro-
tegir el desnivell existent al rec que travessa el 
camí de Can Bosch, a l’alçada del Mas Gelats.

Aquestes obres estan subvencionades pel Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 
2020-2024, en la línia per a inversions. 

MILLORA DELS CAMINS PÚBLICS 
D’ACCÉS AL NUCLI DE CAMPLLONG

A finals de l’any 2021 es van substituir les llu-
minàries dels fanals de diversos carrers dels 
nucli urbà per lluminàries amb tecnologia LED 

MILLORA ENERGÈTICA DE L’ENLLUME-
NAT PÚBLIC DEL NUCLI URBÀ

A principis de gener s’han començat les obres 
d’ampliació de l’actual pavelló municipal per 
a la millora de les seves prestacions i per do-
tar-lo de les instal·lacions necessàries per tal 
de satisfer les necessitats esportives munici-
pals de l’actualitat. 

L’ampliació prevista, de 469,99 m2 de superfí-
cie, es situa a l’extrem oest del pavelló i preveu 
una connexió amb el pavelló actual i un accés 
independent al pavelló des del carrer de la Fira. 

S’hi construiran dues sales de gimnàs amb 
armaris connectades per unes portes corre-
disses que permetràn, quan sigui escaient, la 
transformació en una única sala. Per últim, 
es crearan dos vestidors amb els seus banys 
adaptats i uns altres banys adaptats a la zona 
d’accés.

Aquestes obres estan subvencionades parcial-
ment pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalu-
nya (PUOSC), en la línia de municipis petits, i 
també estan subvencionades, en part, per la 
Diputació de Girona.

MILLORA DE LES PRESTACIONS DEL 
PAVELLÓ

de menor potència. D’aquesta manera s’aug-
mentarà l’estalvi energètic i econòmic de l’en-
llumenat públic de 
Campllong. 

Concretament, es van 
substituir lluminà-
ries dels passeig de 
Campllong, dels car-
rers de la Bugantona, 
camí Vell, Sant Jordi, 
de Can Pou, de la Pau, 
del cementiri, del Re-
mei, Sant Dionís, de 
l’Església, de la Fira i 
de la Plaça Catalunya.

Aquesta actuació ha 
estat subvencionada 
pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) 2020-2024, en la línia per a inversi-
ons. 
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A l’octubre, com sempre, vam començar 
els cursos formatius i esportius. Aquest any 
vam tenir algunes novetats com ara el curs 
d’Aquarel·la, el de Guitarra o la Dansa llatina. 
A última hora, el professor de Ioga Asana, 
que portava molts d’anys amb nosaltres i s’havia 
guanyat l’estima del seu grup, ens va informar 
que no podia continuar amb el curs. Aquesta no-
tícia ens va portar a donar la benvinguda a la Vir-
gínia, que a poc a poc ens va enamorar amb el 
seu carisma i professionalitat.
 
Des de la biblioteca, vam acomiadar l’oc-
tubre amb una tarda de contes de por. 
Contes d’esperits, monstres, morts i fets mis-
teriosos, però sempre amb bon humor, contes 
de castanyes i carabasses que ens van fer tremo-
lar del riure.
 
Al novembre els cursos van continuar sense no-
vetat. Des de la biblioteca vam oferir una altra 
tarda de contes amb la Carmina, de Cassà de la 
Selva, que ens va entretenir amb els seus ninos i 
el seu carisma de sempre.

Local social

I així vam arribar al desembre, l’últim mes de 
l’any 2021. Des del local social volíem cele-
brar-ho de totes totes i per això vam convidar a 
la companyia professional de H6 Clown, que ens 
va presentar un espectacle molt especial ple de 
música, contes i animació. Un perfecte escalfar 
motors abans de fer cagar al tió. Amb aquesta 
festa familiar vam obrir la temporada nadalenca 
amb tota la il·lusió d’acabar l’any 2021 i tenir un 
any 2022 ple d’alegria i salut.

LA VIDA DEL POBLE

Activitats local social últim trimestre 2021 
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Tornem a arribar a la tardor, els dies són cada ve-
gada més curts, les nits eternes... tot sembla que 
va més a poc a poc, que el temps vol aturar-se, 
les plantes i nosaltres ens quedem com encon-
gits, comença a refrescar...

De totes maneres, els anys i viure a pagès fa que 
realment aprenguis a gaudir de les diferents es-
tacions, ja que cada una d’elles té coses molt 
maques. 

A la tardor, els arbres abans de perdre les fulles 
són com la paleta d’ un pintor amb tots els co-
lors dels ocres. També cap el capvespre, a po-
nent, quan el sol es colga realment és una me-
ravella d’espectacle, amb un cel rogent i blau 
com si fos un gran quadre abstracte. I aquest 
any hem gaudit de unes llunes més grosses i 
brillants que mai.

Casal de jubilats de Campllong

I què me’n dieu d’aquests llargs vespres a la vora 
del foc? És una cosa ben relaxant mirar les fla-
mes amb tantes formes que van creant i la bona 
escalforeta que ens dona!

Quan arriben les Festes de Nadal (un any més 
molt esquifides) ja tot sembla més alegre. Els 
dies s’allarguen i, encara que fa fred, comencem 
a revifar una mica. Al gener i al febrer els amet-
llers floreixen i treuen altra vegada aquelles flors 
tant boniques que aixequen l’ànim. 

Així doncs, no cal tenir gens ni mica de pressa 
per passar una estació que potser no ens agrada 
tant. Ja arribarà la primavera... Els anys ja passen 
massa ràpids i tot, no cal que nosaltres vulguem 
també córrer. Gaudim de cada cosa i de cada 
moment...

Poema a la tardor

Miro la pluja darrera els vidres,

em dona calma

Miro les fulles com cauen,

em dona pau

Miro les flames de la llar,

em dona caliu

Miro l’espessa boira dels matins,

em dona misteri

Miro la posta de sol als capvespres,

em dona esperança

Miro la lluna rodona i brillant,

em dona vida!

Text i poema: Glòria Sala Cateura
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Llar d’infants  “El tractoret”
Celebrem les festes de 
Nadal a la llar!

Nadal, una època molt 
bonica per sentir goig 
amb els infants. Des de la 
llar en gaudim amb mol-
ta il·lusió i cura perquè 

tots els nostres nens/es ho visquin amb molta 
màgia. 

Aquestes dates tan assenyalades ens ajuden 
a apropar la cultura i tradicions als nostres 
nens/es i ens serveixen per treballar i apren-
dre un munt de coses a través de la mateixa 
vivència.

Els nens més grans de la llar van sortir d’ex-
cursió a buscar el tió i... quines cares d’il·lusió 

quan el van trobar! El van portar cap a la llar 
per ensenyar-lo als més petits i el van omplir 
de petons i abraçades. Després de molts dies 
posant-li menjar i vigilant que s’ho acabés tot, 
va arribar el gran dia: tocava picar ben fort el 
tió tot cantant la cançó que feia dies que es-
tàvem aprenent. Quina sorpresa quan van ai-
xecar la manta i van veure els regals que ens 
havia cagat!
 
També vam rebre la visita d’algú molt especial. 
El patge reial de Ses Majestats ens va venir a 
visitar. Ens va explicar un munt de coses sobre 
els Reis i Els camells i tots els nens/es l’escol-
taven amb els ulls ben oberts. Ens va portar 
una estrella màgica i ens va marcar la mà amb 
un segell reial. Els nens i nenes li vam fer un 
petit concert amb maraques, panderetes i es-
quellerincs. Quin dia tan emocionant!
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Resum d’actuacions del Programa d’ori-
entació laboral Espai Feina 2021 a Camp-
llong

L’Ajuntament de Campllong i l’Àrea de Desen-
volupament Local del Consell Comarcal del 
Gironès ofereixen el Programa d’orientació 
laboral Espai Feina al municipi.  Espai feina 
és un servei d’assessorament, orientació i 
acompanyament a la inserció dirigit a per-
sones que cerquen feina o volen millorar la 
situació laboral. Es disposa d’un espai, on els 
dimecres de forma quinzenal, els veïns i veï-
nes del municipi en procés de recerca reben 
assessorament en itineraris d’inserció, orien-
tació en la prospecció d’empreses i del mercat 
de treball, activitats formatives professionals, 
borsa de treball i un espai per consultar les 
ofertes laborals. L’any 2021, des del Programa, 
s’ha atès a 17 persones i s’han aconseguit 8 
insercions al mercat laboral.

Per altra part, Espai Feina ha organitzat el Pla 
de formació amb l’objectiu de satisfer les ne-
cessitats formatives demandades per a perso-
nes en procés de recerca de feina i empreses 
del municipi. Durant el 2021, de forma coordi-
nada amb altres municipis s’han realitzat for-

Espai Feina
macions per a la recerca de feina, formacions 
per a la millora de l’ocupabilitat com el curs en 
línea d’Actic nivell mitjà o el curs de carretons 
elevadors per operaris/es d’indústria i, forma-
cions dirigides a empreses com la jornada de 
Polígons d’activitat econòmica o el curs de co-
municació en un entorn de vendes. 

Espai feina ofereix també un espai de suport 
i atenció a les empreses del municipi per di-
fondre les ofertes de treball i cercar els per-
fils més adequats en els processos de selecció 
mitjançant una borsa de candidats locals. El 
servei inclou la preselecció de candidatures 
d’usuaris/es atesos en diversos municipis i el 
seguiment de l’oferta fins al període posterior 
a la contractació. Durant el 2021, des del Pro-
grama Espai Feina, s’han tramitat 13 ofertes 
de feina d’empreses del municipi. Cal destacar 
que el 76,9% de les ofertes han estat d’empre-
ses ubicades al polígon industrial.  

Per més informació podeu contactar-nos a les 
Oficines de l’Ajuntament, podeu trucar al 972 
4615 04 o podeu enviar un correu electrònic a 
promocioeconomica@girones.cat.

Josep Rabasseda i Sánchez
Tècnic d’orientació laboral Espai Feina. 

Curs subvencionat de manipulació de carretó elevador
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Serveis socials de Campllong

De què es tracta? 
El programa Creixem 
és una proposta socio 
educativa integral di-
rigit a ajudar als pares i mares en el suport de 
la criança dels seus fills i filles. El Creixem és un 
programa de sensibilització i prevenció en con-
ductes de risc social que coordina i porta a ter-
me el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 

El Creixem fa un abordatge amb les famílies 
utilitzant els criteris definits en el model d’eco-
logia social (Kumpfer i Turner,1990-1991), que 
postula que quan una família estableix uns vin-
cles afectius i comunicatius correctes afavoreix 
que els menors, adolescents o joves tinguin una 
millor elecció dels amics i del seu entorn, que, 
durant l’etapa adolescent és un element fona-
mental per prevenir les conductes de risc social. 

La intervenció educativa que proposa el Crei-
xem considera les aportacions del model de 
desenvolupament socials de Catalano i Hawkins 
(1996). En línia a aquest model es posa atenció 
en l’ anàlisi i la intervenció sobre els factors de 
risc i de protecció oferint oportunitats de socia-
lització positiva que ajudi a millorar la vinculació 
afectiva i comunicativa amb la família.

Programa Creixem

Com funciona?
1. Sensibilització 
• Xerrades adreçades a les famílies que portem 
a terme a escoles e instituts, treballem la crian-
ça positiva per millorar la comunicació familiar 
i establir unes diinamiques familiars positives, 
ajudant als pares i mares a establir unes normes 
i límits adients a les edats dels fills i filles i als 

alumnes a prevenir i estar informat d’ algunes 
situacions de risc social. 

• Xerrades per alumnes en els instituts d’ ense-
nyament. Les xerrades van dirigides a alumnes 
d’ ESO i Batxillerat. Es portaran a terme amb els 
grups classe. Cada centre triarà els temes que 
considerin més necessaris. 

Quines temàtiques tractem? 
Xerrada 1 - Els tòxics. Les addiccions i les con-
ductes de risc. 
Xerrada 2 - L’ assetjament escolar. Jo a això no hi 
jugo. 
Xerrada 3 - No em ratllis... La comunicació a la 
família durant l’adolescència. 
Xerrada 4 - Les pantalles i les xarxes socials. Ús 
o abús? 

2. Prevenció 
Suport Familiar per l’ abordatge de les drogo-
dependències i altres conductes de risc social 
en els adolescents i joves.

Qui hi pot accedir? 
• Els professionals dels Serveis Socials. 
• Els tècnics municipals de cada població 
• Els professionals d’ensenyament. 
• Les pròpies famílies 

Per establir un treball socio educatiu amb famíli-
es amb fills o filles entre 9 i 18 anys que presen-
tin algun factor de risc social relacionat amb: 

• El consum de tòxics.
• Comportaments agressius a la família. 
• Conductes violentes cap al mobiliari urbà. 
• Conductes additives a les pantalles que afectin 
a vida diària dels adolescents. 

És necessari que la família del menor o jove 
signi el document de derivació per poder parti-
cipar del programa.

On em puc adreçar? 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
C/ Riera de Mus, núm. 1-A 
17003 Girona. T. 972201962. 

Mitjançant un correu electrònic a: dispositiu@
cbs.cat
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Museu del Camp de Campllong
Aquest any, amb un format “especial”, es va dur 
a terme la Jornada de Portes Obertes del Museu 
del Camp de Campllong. Els assistents varen po-
der gaudir de les 1900 peces de què disposa el 
fons del nostre Museu. Per aquells que el visita-
ven per primera vegada, un espectacle, pels que 
any rere any acudeixen a la jornada de portes 
obertes, admirar les noves adquisicions. Aquest 
any amb una estrella de primera una “trilladora 
o màquina de batre AJURIA” de molta antiguitat, 
feta bàsicament amb fusta i elements de funda-
ció. Respecte a l’últim any hi havia unes 200 pe-
ces noves. 

La diada va estar amenitzada amb l’actuació de 
la Colla gegantera de Campllong amb els seus 
timbalers i grallers i tot seguit es va poder gaudir 
d’un vermut musical que va comptar amb l’ac-
tuació de “Emma Yuzz & Alverd Oliva”, tots els 
presents van poder gaudir de la seva música fent 
un beure.

L’acte va estar organitzat pel Museu d’eines an-
tigues i oficis tradicionals de Campllong amb la 
col·laboració de l’ Ajuntament.
Fins l’any vinent.
Salut!

Marató de TV3
Per 14è any, després d’un en què a causa de la 
covid no es van organitzar, Campllong va celebrar 
activitats a favor de la Marató de TV3. El proppas-
sat desembre de 2021, des de l’Associació de Fi-
res i Festes de Campllong, i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Campllong, es van  organitzar 
diferents activitats per recollir fons per a la inves-
tigació de la salut mental dins la trentena edició.
 
El dissabte 18 de desembre es es va organitzar 
una ballada de country al Local Social i el diu-
menge dia 19 es van fer diferents activitats adre-
çades a grans i petits. D’entrada, un partit de 
futbol sala i una caminada popular. També  una 
pedalada popular organitzada per l’AE Camp-

llong, amb dues rutes ROAD (40km. aprox.) o 
BTT (25km -nivell mig). Es va celebrar un esmor-
zar popular i es va tancar la jornada amb l’actua-
ció de la Colla Gegantera de Campllong. 

Totes aquestes activitats enguany s’han intentat 
adaptar a la situació actual de pandèmia realit-
zant-les la majoria a l’exterior, tot i la fred que 
feina.

Volem agraïr a tothom qui va fer possible l’orga-
nització de les diferents activitats desinteressa-
dament per aquesta diada solidària, en la qual 
es van recaptar 2.224€ per la Marató de TV3. 
Moltes gràcies a tots i totes!
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Per segon any consecutiu, i en plena sisena 
onada de la covid, Campllong va poder rebre 
els Patges i Ses Majestats els Tres Reis d’Orient 
gràcies a l’ajuda de moltes mans del poble. El 
diumenge 2 de gener, els patges reials van atu-

Patges i Reis 2022
rar-se al nostre poble per rebre les cartes que 
van escriure tots els infants. A causa de la situ-
ació de la covid, van anar fins a les cases dels 
infants que estaven confinats. Així cap nen no 
es va quedar sense la visita dels patges. 
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A la nit de Reis, per la cavalcada, s’hi va afegir 
una carrossa per poder ajudar a tots els patges 
que acompanyaven a Ses Majestats els Tres Reis 
d’Orient i així facilitar l’entrega de regals i llami-
nadures per els més petits i no tan petits de les 
cases de Campllong. També es van donar benga-
les als infants per fer d’aquesta nit encara més 
màgica i lluminosa.

Trobem a faltar l’escalf de trobar-nos tots i totes 
a la Sala Gran del Local Social amb una xocolata 
calenta a les mans. Però a la vegada, estar es-
perant la comitiva a peu de carrer de la casa de 
cadascú té molta màgia i el tracte individual fa 
que els nens quedin fascinats. 

Esperem que l’any vinent es pugui celebrar la 
nit de Reis amb normalitat i no hahuem d’ama-
gar els somriures darrera la mascareta. Sigui 
com sigui, junts hem demostrat que ens adap-
tem i seguirem mantenint aquesta tradició any 
rere any.

Des d’aquest mateix moment, si teniu qualse-
vol idea o proposta per preparar l’arribada dels 
Patges i Ses Majestats els Tres Reis d’Orient del 
pròxim any, podeu acostar-vos a l’Ajuntament i 
unir-vos al grup de treball per desenvolupar-ho 
conjuntament.

Gràcies a tots per fer-ho possible!
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Salut
L’ansietat

L’ansietat pot ser una reacció normal davant de 
diferents situacions de la vida o pot ser una ma-
laltia en sí mateixa. La por a una situació real, 
recordada o imaginada, desencadena reaccions 
físiques que, si són intenses o es mantenen en el 
temps, fan patir i limiten la qualitat de vida.  L’an-
sietat pot causar crisis de pànic, fòbies o ansietat 
generalitzada.

Les crisis de pànic a vegades són produïdes per 
una situació que pensem que ens supera, però 
sovint no tenen un desencadenant conegut. 
Quan les patim, creiem que ens morirem o que 
embogirem de forma imminent. Podem notar 
palpitacions intenses, dificultat per respirar, pal-
lidesa, sudoració, nàusees, vòmits, mal de cap, 
mareig i a vegades desmai. Les crisis de pànic 
duren uns minuts o com a màxim unes poques 
hores i cedeixen sense cap seqüela. Com que se 
solen repetir, generen una por intensa a les prò-
pies crisis.

Lluitar-hi en contra, intentar escapar-ne o evi-
tar-les pot tranquil·litzar temporalment, però 
també pot contribuir a la repetició dels episo-
dis. Per familiaritzar-nos amb les crisis i fer que 
resultin menys desagradables, es poden induir 
voluntàriament les sensacions físiques associa-
des al pànic. Per exemple, es pot induir una ta-
quicàrdia mitjançant l’exercici físic.

La fòbia és una por injustificada i que no respon 
als raonaments en contra. Insistir-hi fa augmen-
tar la por. Pot ser por a una situació concreta i 
que no limiti la vida del pacient (por a les ara-
nyes o a l’ascensor, per exemple).

L’agorafòbia, o por als espais oberts o llocs pú-
blics, és més complexa i pot evolucionar cap a 
crisis de pànic i limitar la vida de qui la pateix, 
que deixa de sortir de casa, a vegades durant 
anys.

El trastorn per ansietat generalitzada el patei-
xen algunes persones que tenen un nerviosisme 
continu, angoixa vital permanent, pessimisme 
exagerat i símptomes que deterioren la seva 
qualitat de vida, com ara palpitacions, mal de 
cap, dificultat per concentrar-se, insomni, do-
lors toràcics, molèsties digestives o por d’estar 
malalt. Aquests símptomes solen durar més de 
6 mesos.

Totes aquestes situacions tenen tractament efi-
caç i cal començar-lo el més aviat possible.Es re-
comana:

• Identificar els desencadenants de l’estrès.
• Fer petits canvis en el ritme de vida.
• Mantenir hàbits saludables (cuidar l’alimenta-
ció, fomentar un bon descans nocturn, fer exer-
cici físic, mantenir-se actiu i cuidar l’autoestima). 
• Reduir les exigències ambientals. 
• Compartir i expressar preocupacions.
• Utilitzar tècniques de meditació i de relaxació.
• Practicar activitats gratificants.

Si ens és difícil realitzar aquests canvis o no 
notem que el nostre estat d’ànim millori, es 
recomana acudir al nostre metge o metgessa 
i que valori l’inici de psicoteràpia o de medi-
cació (1)

(1)  www.camfic.cat

Equip d’Infermeria d’Atenció Primària
CAP Cassà de la Selva

Foto: David Garrison (pexels.com)
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Aquest proper trimestre
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
17 de març, 21 d’abril i 19 de maig.

EL SERVEI NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:
15 de març, 19 i 25 d’abril i 17 de maig.

LA DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ ELS DIES: 
12 de març, 9 d’abril i 14 de maig.

Ajuntament de Campllong

- AJUNTAMENT (972 46 15 04, de dilluns a diven-
dres, 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).

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A: 

FESTA DE LA DONA
Divendres, 11 de març.

FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG  2022
Dies 22 i 23 d’abril.

ACTIVITATS:




