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CARTA DE L’ALCALDE

Campllongueses/os, 

Aquests dies sembla que anem fent passes en pos 
de la recuperació d’una passada "normalitat sanità-
ria”, la qual cosa ens porta a què les activitats cul-
turals, d’oci o de treball s’han anat reprenent una 
darrere l’altra. 

Així, hem pogut viure una Festa Major sense res-
triccions. En tot cas, amb les reserves o pors per-
sonals de cadascú. Hem fet una Festa que ha es-
tat lluïda en la majoria d’aspectes, amb activitats i 
concerts pensats per a les diferents edats. Fem un 
agraïment als voluntaris/es, que han col·laborat per 
fer-ho possible. També crec que hauríem d’encarar 
la necessitat d’incentivar el voluntariat per formar 
part de la Comissió de Festes. 

El dia 30 d’agost va començar el 19è cicle del Musi-
cant amb unes actuacions d’una qualitat exquisida, 
uns concerts no pas multitudinaris però en tots i en 
cadascun d’ells el públic s’ho va passar d’allò més bé.

En quant al dia a dia del municipi, l’obra del pavelló 
continua tot i que el ritme no és el que voldríem. 
L’obra va avançant i esperem que a primers de l’any 
vinent podrem gaudir d’aquestes instal·lacions pen-
sades en un principi per desenvolupar-hi les activi-

tats físiques i esportives que actualment es duen a 
terme al Local, que no és l’espai idoni (tenis taula, 
gimnàstica de manteniment, zumba, etc). Activitats 
que en molts casos requereixen en acabar d’una 
dutxa, possibilitat que estava coberta en alguns ca-
sos anant fins el pavelló. 

A més d’acollir aquestes activitats, hi ha prevista la 
instal·lació de maquinària de gimnàs per fer dife-
rents activitats de manteniment. En aquests mesos 
que manquen per obrir al públic aquest espai es re-
pensarà la fórmula perquè els veïns/es del municipi 
hi tinguin accés d’una forma àgil i econòmica. 

L’obra que podem donar per acabada, tot i que hau-
rem de reclamar-ne alguna millora, és la del carril 
bici, anomenada “de La Verneda”, que a nosaltres 
ens transcorre pel lateral de la Gotarra i del camí de 
Sant Andreu. També en el marc d’aquesta obra s’ha 
col·locat un semàfor a la rotonda de Les Ferreries 
per enllaçar amb Riudellots, Fornells i, mitjançant 
el tram de la Bruguera, podem anar a Llambilles 
amb l’arranjament del mur de cal Tato.

Salut!!!

Lluís Freixas i Vilardell, 
Alcalde de Campllong

MÉS COSES QUE RECUPEREN LA NORMALITAT
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RESUM DE L’ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL 
DIA 9 DE JUNY DE  2022

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

Els reunits aproven l’esborrany de l’acta de la sessió de data 
12 de maig de 2022.

2.1.- LLICÈNCIA D’OBRES DE DESMUNTATGE I REFORMA DE 
LA COBERTA DE L’ANNEX A LA MASIA TORRE COLOMINA 
SITUADA AL VEÏNAT DE LES FERRERIES

Els reunits aproven el projecte tècnic “Desmuntatge i reforma 
de la coberta de l’annex d’una masia” la Torra Colomira i s’ator-
ga i notifica als interessats la llicència d’execució de les obres. 

3.- CONTRACTE ACTUACIÓ DE MARINA ROSSELL PEL FESTI-
VAL MUSICANT 2022

Els reunits aproven: 

EMPRESA CONTRACTANT: OIGO VISIONES SL (CIF 
B05306279)
ARTISTA : MARINA ROSSELL (amb Xavi Lloses)
ESPECTACLE: 300 crits 
ACTIVITAT: MUSICANT... 2022
DIA/HORA/LLOC: Dissabte 3 de setembre de 2022 a les 
21:30 h. a l’esplanada del pavelló
PREU: 6.000.- € (7.260.- € IVA inclòs)

4.- APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DELS CONCERTS DEL 
MUSICANT 2022

Els reunits aproven els preus públics per les entrades del fes-
tival de música Musicant...2022 de l’Annex 3 de l’Ordenança 
General de Preus Públics, i substituir els que constaven del 
Musicant... 2021, amb els imports que consten com a annex 
a aquesta proposta. 

Preu entrada anticipada: 12 € 
Preu entrada a taquilla: 15 € 
Pack 5 concerts: 55 €.

5.- LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS PER HABITAT-
GE DE PROTECCIÓ OFICIAL I ADJUDICACIÓ

Els reunits aproven la llista DEFINITIVA d’admesos i exclosos 
al procediment per accedir a l’habitatge en règim de lloguer 
de l’habitatge situat al carrer Rectoria 4, amb expressió de 
la puntuació provisional obtinguda segons els criteris con-
tinguts a les normes reguladores i declarar adjudicataris per 
haver obtingut la major puntuació a XXX, amb l’advertiment 
que caldrà complir les condicions d’adjudicació d’acord amb 
les bases reguladores que han regit el procediment d’adju-

dicació en règim de lloguer de l’habitatge de protecció 
pública del carrer rectoria núm. 4 de Campllong, del con-
tracte de lloguer que es signi al respecte i del Decret de la 
Generalitat de Catalunya 75/2014, de 27 de maig del Pla 
per al dret a l’habitatge.

6.- CONTRACTACIÓ ITACA BAND FESTA MAJOR 2022

Els reunits aproven: 

EMPRESA CONTRACTANT: SOTABOSC PRODUCCIONS SL 
(CIF B02752871)
ARTISTA : ITACA BAND 
ACTIVITAT: FESTA MAJOR 2022
DIA/ LLOC: 27 d’agost de 2022 a l’esplanada del pavelló
PREU: 10.000.- € (12.100.- € IVA inclòs)

7.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde proposa infor-
mar als assistents de les següents comunicacions rebudes 
des de la celebració de l’última Junta de Govern del Registre 
E2022001067 de 10 de maig al 2022001261 de 7 de juny.

8.1.- LLICÈNCIA D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 3 HABI-
TATGES AL PASSEIG CAMPLLONG 29A, 31 I 33

Els reunits aproven el “Projecte bàsic de 3 habitatges uni-
familiars amb garatge” i atorgar i notificar als interessats 
la llicència per a l’execució de les obres.

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTA-
MENT DEL DIA 16 DE JUNY DE 2022

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SES-
SIÓ ANTERIOR

Els reunits per unanimitat acorden l’aprovació de l’esbor-
rany de l’acta de la sessió de data 31 de març de 2022

2.- DIES FESTIUS LOCALS ANY 2023

Els reunits acorden proposar les següents dates com a 
diades de festa local pel proper any 2023:

• 5 de juny, dilluns de la Festa Major de Cassà de la Selva.
• 28 d’agost, dilluns de la Festa Major de Campllong. 

3.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚMERO 
2 DEL CONTRACTE DE MILLORA DE PRESTACIONS I MI-
LLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ DE CAMPLLONG

Els reunits acorden aprovar la certificació d’obres 
núm.2 corresponent a les obres de Millora de les 
prestacions del Pavelló per import de 131.984,27 € 
(IVA inclòs) i aprovar la factura que consta a l’expe-
dient en relació a aquesta certificació i ordenar-ne el 
pagament:

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-govern-i-normativa
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Tercer Factura Data factura Import brut Impostos 
repercutits Import líquid

Cobra Instalaciones y Servicios, SA 126500026022 18/05/2022 109.077,91 22.906,36 131.984,27

4.- PROPOSTA D’ACORD PER LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2SC 5.2022

Els reunits aproven inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2SC 5/2022, a finançar amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria per a despeses generals del pressupost vigent segons el detall següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària Denominació Crèdits totals 
consignats Augment Import resultant

4311 22600 FIRA PRIMAVERA 100.000,00 9.000,00 109.000,00

920 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 
EMPRESES I PROFESSIONALS 30.246,00 2.300,00 32.546,00

934 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 1.500,00 1.200,00 2.700,00

1532 61900 MILLORA DELS CAMINS PÚBLICS ALS ACCESSOS 
AL NUCLI URBÀ 156.617,27 14.797,84 169.415,11

TOTAL 27.297,84 

FINANÇAMENT:

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG DELS RESULTATS DEL 
CONTROL INTERN

Els reunits es donen per assabentats dels informes que es 
troben en l’expedient administratiu i que en resum diuen: 

De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg 
de l’exercici 2021, se n’obtenen les següents conclusions:

De l’exercici de la funció interventora, es conclou que no 
es detecten incidències destacables i, per tant, no serà 
necessària l’adopció de mesures correctores en aquesta 
modalitat.

Dels treballs realitzats en l’exercici del control permanent, 
es conclou que no es detecten incidències destacables i, 
per tant, no serà necessària l’adopció de mesures correc-
tores en aquesta modalitat

Dels treballs realitzats en l’exercici de l’auditoria pública, 
es conclou que no es detecten incidències destacables i, 
per tant, no serà necessària l’adopció de mesures correc-
tores en aquesta modalitat.

No es detecten deficiències que requereixin l’adopció de 
mesures correctores a través d’un pla d’acció. 

En l’exercici anterior a què fa referència el control que 
s’inclou en aquest informe, l’Alcalde/President de la cor-
poració no va elaborar el corresponent Pla d’acció previst 
a l’article 38 del RCIL.

6.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DEL PRIMER TRI-
MESTRE DE 2022 PMP, MOROSITAT I EXECUCIÓ PRESSU-
POST

Els reunits es donen per assabentats dels informes que es 
troben en l’expedient administratiu: 

ALTRES

Aplicació pressupostària Denominació Crèdits totals 
consignats

87000 ROMANENT DE TRESORERIA DEPESES GENERALS 27.297,84 

TOTAL 27.297,84

Romanent líquid de tresoreria a 31/12/2021 455.136,23

Romanent líquid de tresoreria disponible posterior a l’expedient modificació 4/2022 260.703,75

Import a aplicar en aquest expedient: 27.297,84

Resta de romanent líquid de tresoreria disponible posterior a aquesta modificació 233.405,91
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Les dades corresponents al 1r trimestre de 2022 pel perío-
de mig de pagament són les següents:

Ajuntament:
Ràtio d’operacions pagades: 0,69 dies
Import de pagaments realitzats: 165.291,78 €
Ràtio d’operacions pendents: 0,00 dies
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP: 0,69 dies

Organisme Autònom Museu del Camp i d’Oficis Tradicionals:
Ràtio d’operacions pagades: 2,00 dies
Import de pagaments realitzats: 969,49 €
Ràtio d’operacions pendents: 0,00 dies
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP: 2,00 dies

PMP Global: 
Import de pagaments realitzats: 166.261,27€
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP Global: 0,70 dies

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

7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS 
DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

Del Decret amb número de registre 2022DECR000103 de 
data xxx al núm. 2022DECR000204

8.- SEGUIMENT DELS TRÀMITS PER A L’OBERTURA D’UNA 
NOVA ESCOLA A CAMPLLONG

Els reunits acorden: 

PRIMER.- Continuar els tràmits administratius per tal de po-
der adaptar els espais municipals per a la futura escola rural 
pel proper curs 2023/2024.

SEGON.- Gestionar la integració de la llar municipal a la fu-
tura escola rural. 

TERCER.- Iniciar els tràmits per a la projecció de la construc-
ció d’una nova escola rural per part del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya a Campllong. 

QUART.- Prèviament, realitzar una assemblea informativa 
amb els veïns del municipi i tècnics del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat.

EXPOSICIÓ: Pren la paraula el Sr. Alcalde que demana esten-
dre’s una mica en aquest punt. 

En primer lloc, posa en antecedents de les gestions que s’ha 
anat fent i en quin punt de tramitació i negociació amb el De-
partament d’Educació es troba el consistori. Informa que el 
Departament d’Educació acceptaria iniciar l’escola a la sala 
gran del local social pel curs 2023-24 per als cursos d’educa-
ció infantil i que la Generalitat no construiria l’edifici nou fins 
que l’escola no s’hagi iniciat en un edifici de l’Ajuntament. 

Comenta les adaptacions que s’haurien de fer a la sala gran 
del local social per tal d’adequar-la a les necessitats i petici-
ons del Departament d’Educació (com obrir noves finestres, 
compartimentar amb pladur l’espai, etc) i explica que les ac-
tivitats que ara es porten a terme al local social, passarien 
a l’ampliació del pavelló i a les sales de la planta baixa de 
l’edifici de l’Ajuntament. Aquestes adaptacions haurien d’es-
tar realitzades el mes de març de 2023 per tal que el curs 
2023/2024 es pogués iniciar el mes de setembre a la nova 
escola. L’Alcalde comenta que el projecte d’adaptació de 
l’espai no està definit i convida a la resta de regidors a fer-hi 
aportacions. Amb aquesta proposta el que pretén és conti-
nuar amb les gestions administratives perquè aquesta nova 
escola a Campllong sigui realitat, els nens de Campllong es 
puguin quedar en el seu poble a estudiar fins a 12 anys i el 
poble recuperi la vitalitat que dona tenir una escola en el 
municipi. A més, els nens també coneixerien el seu entorn 
més proper i es donaria una continuïtat a la llar d’infants del 
poble. 

INTERVENCIONS I DEBAT: l’Alcalde obre el torn de debat i 
pren la paraula la regidora Gemma Johé que demana una 
reunió informativa per la gent del poble sobre aquest tema, 
on es pugui tenir tota la informació del projecte, es recullin 
totes les opinions i s’estudiïn les diferents casuístiques fami-
liars. S’obre un debat entre tots els regidors. 

Entre d’altres punts es comenta que s’hauria de preguntar 
al municipi de Sant Andreu Salou, si estan interessats en 
aquesta nova oferta educativa que s’iniciaria a Campllong. 
L’Alcalde també exposa que al cap i a la fi, aquesta és una 
decisió política i que cal pensar-la bé, tenint tota la infor-
mació. 

Les Regidores Sílvia Bosch i Roser Freixas, argumenten que 
amb aquesta escola es donaria continuïtat a la llar d’infants 
municipal, i que s’ha preguntat a diverses famílies usuàries i 
estarien interessades en seguir a Campllong l’etapa educati-
va. No obstant, els regidors Joan Descals i Maria Bosch pre-
gunten si l’escola es faria pels nens de fora o pels de Camp-
llong, perquè no s’hauria de dependre dels nens d’altres 
municipis per la sostenibilitat de l’escola. A més el regidor 
continua exposant que a Cassà, el municipi de referència, hi 
ha suficient oferta educativa a l’etapa de primària, fet que 
no justifica l’obertura de l’escola de Campllong. No obstant, 
l’Alcalde exposa que el Departament d’Educació no tancaria 
una escola per obrir-ne una altra i, segons els estudis del De-
partament a Campllong, hi ha suficient població per poder 
dotar al municipi d’una nova escola i no haver-ne de tancar 
cap a Cassà. 

Es continua el debat, exposant la regidora Maria Bosch 
si en el municipi hi ha suficients naixements per justificar 
l’obertura de l’escola i diu que això ho han de dir els tèc-
nics del Departament i no s’ha de decidir en base a criteris 
polítics.  

L’Alcalde afegeix que també s’ha de pensar en el futur de 
la llar d’infants i la possibilitat d’integrar-la dins l’escola 
a través del sistema de les llars d’infants rurals, on el di-
rector de l’escola també ho és de la Llar. En aquest cas, el 
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nombre d’alumnes és més reduït però també hi hauria la 
possibilitat que nens d’altres pobles vinguessin a la llar de 
Campllong. 

L’alcalde llegeix la part expositiva de la proposta i s’acorda 
afegir a la proposta una assemblea amb els pares implicats.

VOTACIONS: A favor: Lluís Freixas Vilardell, Alex Alsina Pu-
ertas, Roser Freixas Puig i Silvia Bosch Agustí, Gemma Johé 
Barnés i Maria Bosch Vilalta.
Abstencions: Joan Descals Rabat.

9.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

10.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

L’Alcalde comença parlant de la reunió del poble i comen-
ta que van assistir-hi unes 30 persones i que normalment, 
quan la reunió es feia en dissabte a la tarda, hi havia més 
quòrum. Tot i així, va  haver-hi força participació per part 
dels assistents.

Seguidament comenta la seva visita a TV Girona el dia 20 
d’abril per promocionar la Fira. El 20 d’abril també va ha-
ver-hi Consell d’alcaldes; el 27 d’abril, Comissió d’Urbanis-
me; Assemblea del Consorci de les Vies Verdes de Girona, 
el dia 28 d’abril i reunió de treball el 9 de maig. El 28 d’abril, 
la inauguració de la Fira del Tap de Cassà i el 29 de maig 
reunìó d’alcaldes del grup d’eines de repoblament rural i 
el dia 2 de juny, va acompanyar aquest grup d’alcaldes al 
Parlament de Catalunya per fer sentir la veu dels petits mu-
nicipis rurals. 

11.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I 
GESTIONS REALITZADES

Pren la paraula a la regidora la Sra. Gemma Johé que co-
menta que aquest trimestre bàsicament ha fet un segui-
ment de la gestió del porta a porta, la neteja viària i la 
deixalleria mòbil. També comenta que en breu es farà una 
reunió amb el tècnic del Consell Comarcal del porta a por-
ta per tal d’incloure unes quantes cases més del veïnat de 
la Bruguera que estan interessades a la ruta de recollida 
porta a porta. 

En altre terme, explica que s’ha presentat un informe a nivell 
col·lectiu de tot el Gironès per fer alguna acció de turisme 
amb subvencions de fons europeus. Com podria ser l’ampli-
ació del carril bici. 

Per últim, comenta la instal·lació d’un tancat pels residus 
que genera el restaurant del Local Social.

La regidora la Sra. Silvia Bosch comenta que la recollida 
d’escombraries dels dissabtes al mati és molt aviat i que 
comporta molta contaminació acústica a la qual s’ha de 
sumar la dels gossos que lladren quan passa el camió, 
que tot plegat es fa insuportable i que si es podria co-
mençar pels disseminats i, després, fer la zona urbana. La 
Sra. Gemma Johé comenta que com que ja hi ha hagut di-

verses queixes per part d’altres usuaris, ja ho ha traslladat 
al tècnic del Consell que li ha comentat que és difícil fer 
un canvi d’horari però que es proposarà fer la modificació 
del circuit.

L’Alcalde passa la paraula a la regidora Sra. Maria Bosch que 
comenta que des de l’associació de rieres es va fer el dia 11 
de maig la Junta a la qual no van assistir gaire socis però que 
de moment tot va bé i comenta sobre les actuacions del 
Consorci de les Vies Verdes, la de davant de Can Barris, el 
mur de cal Tatu i la connexió amb Llambilles, informació que 
acaba de completar l’Alcalde.

Pren la paraula el regidor Sr. Joan Descals dient que es 
continua amb l’organització del Musicant i que ara s’està 
treballant sobretot el tema de publicitat i comunicació per 
fer la major difusió possible del cicle. També afegeix que es 
començarà a triar la il·luminació dels carrers per les festes 
nadalenques.

Pren la paraula la regidora Sra. Roser Freixas, que comença 
parlant de la Fira, que després de dues edicions en què no 
es va poder dur a terme per la pandèmia, aquest any final-
ment vàrem poder gaudir de la 38 edició de la fira, amb dos 
dies molt intensos plens d’activitats, mostres, concursos... i 
transmet el seu agraïment a tots els voluntaris i voluntàries 
que fan que cada any això es faci possible amb la seva col-
laboració desinteressada. A tot el personal de l’Ajuntament i 
a tots els expositors i paradistes per confiar en la nostra Fira 
i, per descomptat, a tots els visitants.

Segueix parlant de la reunió que es va fer amb l’ empresa 
Orió per la gestió de la Llar d’infants municipal el dia 16 de 
maig .

També el mateix dia es va fer reunió informativa virtual amb 
les  famílies dels infants participants al casal d’estiu, que en-
guany serà gestionat per l’empresa Diversports. I comenta 
les dates en que tindrà lloc el casal i que encara hi ha algunes 
setmanes amb places disponibles.

El 17 de juny  es va fer reunió del Consell escolar de la llar 
d'infants. 

I des de fa mesos s’estan fent reunions per l’organització de 
la Festa Major. 

Finalment recorda que avui, és el dia de Sant Quirze, patró 
del municipi. 

Pren la paraula la regidora la Sra. Silvia Bosch que comenta 
que des de l’Àrea de Serveis Socials, el dia 26 de maig al Local 
Social es va fer la jornada de tallers sobre el futur de la gent 
gran, organitzada pel Consell Comarcal. Van participar-hi di-
ferents comissions de gent gran i entitats. Va ser una jornada 
molt gratificant i hi va haver un bon debat del qual sortiran 
propostes.
 
També explica que tenim nova educadora i nova treballado-
ra social des de fa uns 2 mesos i comenta que aquests canvis 
venen estipulats per part del Consell.
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En l’àmbit de salut es va celebrar el dia lliure de fum i es va 
realitzar una inscripció en el paviment de davant de l’Ajunta-
ment amb el lema de la campanya. 

També es segueix amb la “lluita” per intentar ampliar dies i 
horari de visites al consultori de Campllong i que per això va 
tornar a reunir-se amb el cap d’àrea, el Dr. Figa, director de 
l’Àrea Bàsica de Cassà. 

I recorda que s’ha de tenir la pauta complerta de la vacuna-
ció contra el COVID.

Per últim, pren la paraula el regidor Sr. Àlex Alsina que co-
menta que per part seva va assistir a la reunió del poble, a la 
junta de l’Associació de Rieres i a les Juntes de Govern Local 
de l’Ajuntament.

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA  JUNTA DE GOVERN 
LOCAL  DEL DIA 14 DE JULIOL DE  2022

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

Els reunits aproven de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 9 de juny de 2022.

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL UR-
BANÍSTIC SECTOR SUD-2 AMPLIACIÓ LES FERRERIES

Els reunits aproven definitivament la modificació puntual 
núm. 1 del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Urba-
nístic Sector SUD-2 “Sector Industrial núm. 2 ampliació Les 
Ferreries” i l’aprovació de la liquidació de les despeses de-
rivades de la tramitació d’aquest expedient d’import 460 € 
més IVA i 20 €.

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 1 DEL PROJECTE DE D’URBANITZACIÓ SUD-2 “SEC-
TOR INDUSTRIAL NÚM. 2 AMPLIACIÓ LES FERRERIES”

Els reunits aproven definitivament la modificació puntual 
núm. 1 del Projecte d’urbanització SUD-2 “Sector Industrial 
núm. 2 ampliació Les Ferreries” i aproven la liquidació de 
les despeses derivades de la tramitació d’aquest expedient 
d’import 230 € més IVA.

4.- APROVACIÓ FACTURA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FIRA

Els reunits aproven la següent obligació i proposta de ma-
nament de pagament que consta en el corresponent expe-
dient i imputar-la a l’aplicació pressupostària 4311 22600 
(FIRA PRIMAVERA) i ordenar-ne el pagament:

Tercer Factura Data factura Import brut Impostos repercutits Import líquid

Rabasseda Surós, SL 326 30/04/2022 5.127,84 1.076,85 6.204,69

IMPORT TOTAL 5.127,84 1.076,85 6.204,69

5.- CALENDARI LLAR D’INFANTS CURS 2022/2023

D’acord amb el Plec de prescripcions tècniques del con-
tracte de concessió de la Llar d’infants municipal i l’article 
35 del Reglament municipal número 7 regulador del règim 
intern i el procediment de preinscripció i matrícula de la llar 
d’infants municipal cal aprovar el calendari escolar pel curs 
2022/2023.

Els reunits aproven el calendari escolar de la llar d’infants el 
Tractoret pel curs 2022/2023.

6.- CONTRACTE MENOR LLOGUER ESCENARI FESTA MAJOR 
I MUSICANT

Els reunits aproven el pressupost amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries: 338.22600 Festa Major i 
334.22600 Musicant: 

Nom licitador Escenaris mòbils Girona, S.L.

Data pressupost 05/07/2022

Núm. pressupost 050/2022

Objecte del pressupost
Lloguer camió escenari de grans di-
mensions, muntatge i desmuntat-
ge, trasllat i tarimes especials.

Import sense IVA 12.800 €

IVA 21% 2.688 €

Import amb IVA 15.488 €

7- CONTRACTE ACTUACIÓ ARTÍSTICA ORQUESTRA LA SEL-
VATANA PER LA FESTA MAJOR 2022

Els reunits aproven: 

EMPRESA CONTRACTANT: MÚSICS DE CATALUNYA SCCL 
(F17678640) 
EMPRESA CONTRACTANT: COBLA ORQUESTRA SELVATANA 
ACTIVITAT: FESTA MAJOR 2022 – Sardanes, concert i Ball
DIA /LLOC: 28 d’agost de 2022 a l’esplanada del pavelló
PREU: 8.000 € (9.680.- € IVA inclòs).

8.- RESOLUCIÓ CONTRACTE D’OBRES ADEQUACIÓ DE MA-
GATZEM MUNICIPAL PER A MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL 
CAMP I OFICIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG

Els reunits aproven iniciar el procediment per acordar la reso-
lució del contracte d’obres d’adequació de magatzem munici-
pal a Museu d’eines antigues del camp i d’oficis tradicionals de 
Campllong, la qual cosa comporta els efectes corresponents 
de conformitat amb allò que s’ha fixat en els articles 213 i 246 
de la LCSP i la confiscació de la garantia d’import 1.512,38 € i 
es dona audiència al contractista pel termini de 10 dies.

9.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 4 FINAL DEL CON-
TRACTE DE MILLORA DELS CAMINS PÚBLICS D’ACCÉS AL 
NUCLI URBÀ

Els reunits aproven la certificació d’obres número 4 (final) i 
la factura corresponent i aproven reconèixer l’obligació i pa-
gament amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1532 61900 
Millora dels camins públics als accessos al nucli urbà (pàgina 
següent). 
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10.- DESPATX ORDINARI

Els reunits és donen per assabentats de les comunicaci-

Tercer Factura Data factura Import brut Impostos repercutits Import líquid

Aglomerats Girona, SA F-2022-4 31/05/2022 12.229,62 2.568,22 14.797,84

IMPORT TOTAL 12.229,62 2.568,22 14.797,84

subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de 
Campllong, 

2.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE BEN-
ESTAR SOCIAL GIRONES - SALT

Els reunits aproven RATIFICAR l’aprovació inicial de la modi-
ficació dels estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès-
Salt, acordada per la Junta General del Consorci de Benestar 
Social, reunida en règim plenari el 24/05/2022 i delegar al 
Consorci el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’in-
formació pública. 

3.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC I 2CE 6/2022

Els reunits aproven inicialment l’expedient de modificació 
de crèdit 3SC i 2CE 6/2022, a finançar amb romanent líquid 
de tresoreria segons el detall següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària Denominació Crèdits totals 
consignats Augment Import resultant

430 25000 CCG - DESENVOLUPAMENT LOCAL 7.000,00 3.500,00 10.500,00

459 21000 MANTENIMENT CARRIL BICI - RUTES VERDES 2.000,00 3.800,00 5.800,00

TOTAL 7.300,00 € 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació pressupostària Denominació Import resultant

459 62100 EXPROPIACIONS AMPLIACIÓ DEL CARRIL BICI A FORNELLS 482,92

459 62700 HONORARIS PROJECTE AMPLIACIÓ VIA VERDA ONYAR - VERNEDA (ROTONDA C-25) 5.324,00

453 63X00 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 8.316,65

TOTAL 14.123,57 €

 
FINANÇAMENT

ALTRES

Aplicació pressupostària Denominació Import

87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 21.423,57 €

TOTAL 21.423,57 €

Romanent líquid de tresoreria a 31/12/2021 455.136,23

Romanent líquid de tresoreria disponible posterior a l’expedient modificació 5/2022 233.405,91

Import a aplicar en aquest expedient 21.423,57 €

Resta de romanent líquid de tresoreria disponible posterior a aquesta modificació 211.982,34

ons rebudes des de la celebració de l’última Junta de Go-
vern: Del Registre d’entrada E2022001262 de 8 de juny al 
2022001444 de 12 de juliol.

RESUM DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 
14 DE JULIOL DE 2022

1.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒR-
ROGA DEL  CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINA-
CIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).

Els reunits aproven disposar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Campllong com a membre del Grup de compra del Gironès, 
a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destina-
ció a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una 
durada de dotze mesos, amb efectes des de l’1 de juliol de 
2022, període que es podrà prorrogar per dos períodes més 
de 12 mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, 
vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan 
sigui vigent la selecció de l’Acord marc i aprovar la contra-
ctació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 
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4.- EXPROPIACIÓ FORÇOSA, PEL PROCEDIMENT ORDINA-
RI, DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE D’OBRES DE MILLORA D’UN TRAM 
URBÀ DE LA VIA VERDA DE CAMPLLONG A FORNELLS DE 
LA SELVA

Els reunits acorden ratificar l’acord de la Junta de Govern 
de data 21 d’abril que literalment diu: “APROVAR I DONAR 
LA CONFORMITAT al “Projecte d’obres de millora d’un tram 
urbà de la via verda de Campllong a Fornells de la Sel-
va” amb un pressupost total d’execució de contracte de 
79.097,70 euros (IVA inclòs) i la relació de propietaris, béns 
i drets afectats” i considerar declarada la utilitat pública, la 
necessitat d’ocupació i iniciar l’expedient d’expropiació for-
çosa, pel procediment ordinari, dels béns i drets afectats 
per l’execució de les obres del projecte d’obres de millora 
d’un tram urbà de la via verda de Campllong a Fornells de 
la Selva, 

EXPOSICIÓ: Pren la paraula el Sr. Alcalde que explica la pro-
posta, i detalla que a través del Consorci de les Vies Verdes 
de Girona es faran les obres d’adequació del carril bici en 
aquest àmbit. L’actuació serà finançada amb una subvenció 
provinent de la Unió Europea que ha sol·licitat el Consorci 
i s’està en converses amb l’Ajuntament de Fornells perquè 
també assumeixin també una part del seu cost no subven-
cionat. 

5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLA-
MENT NÚMERO 10 REGULADOR DE LA CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS I MOBILIARI PÚBLIC

Els reunits aproven inicialment la modificació del Regla-
ment número 10, regulador de la convivència ciutadana i ús 
dels espais i mobiliari públic, amb el text definitiu següent: 

REGLAMENT NÚM. 10 REGULADOR DE LA CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS I MOBILIARI PÚBLIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En aplicació del principi d’autonomia local que la Constitució 
Espanyola de 1978 garanteix a tot Ajuntament i dins del marc 
competencial delimitat pel joc de les normes integrants del de-
nominat “bloc de constitucionalitat”, l’Ajuntament de Camp-
llong, exercitant la potestat reglamentària que li ve reconegu-
da per l’article 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, adopta la present ordenança amb 
la finalitat de preservar l’espai públic com un lloc de trobada, 
convivència i civisme, en el qual totes les persones puguin de-
senvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, 
oci i lleure, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i 
a la pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses.

Per un compliment efectiu d’aquesta ordenança i respecte de 
la mateixa per part dels ciutadans, l’Ajuntament de Campllong 
també exerceix la seva potestat sancionadora atribuïda en els 
articles 139 a 140 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, introduïts per la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, on es recull el títol competencial en virtut 
del qual s’estableix la possibilitat que els ajuntaments, per 
l’adequada ordenació de les relacions socials de convivència 
i interès local i ús dels serveis, equipaments, infraestructures, 
instal·lacions i espais públics, en defecte de normativa secto-
rial específica, puguin establir els tipus d’infraccions i imposar 
sancions per a l’ incompliment de deures, prohibicions o limi-
tacions.

El títol I regula unes disposicions generals en les quals s’em-
marca l’aplicació de la normativa i les línies fonamentals de la 

política de convivència ciutadana, definint els drets i obligaci-
ons dels ciutadans.

El títol II estableix les normes de conducta en l’espai públic i 
mobiliari urbà en quant a la neteja de la xarxa viària i dels es-
pais lliures, així com el comportament del ciutadà davant de 
béns públics a respectar. Aquest títol es classifica en tres capí-
tols, per regular en un conjunt ordenat el comportament del 
ciutadà en tots els espais i béns públics. 

El primer capítol regula el comportament del ciutadà en re-
lació a la neteja de la xarxa viària, ja siguin camins, cunetes o 
corriols.

El segon capítol regula el comportament del ciutadà en relació 
als espais públics, jardins, parcs i equipaments públics, etc.

I per acabar, el tercer capítol regula el comportament del ciuta-
dà en relació al tracte i respecte del mobiliari urbà.

El títol III estableix les normes de conducta en quan a la tinen-
ça d’animals domèstics i d’animals potencialment perillosos.

El títol IV regula les normes de conducta del ciutadà en relació 
als sorolls i residus. Aquest títol es subdivideix en dos capítols, 
el primer, destinat a la regulació dels sorolls i, el segon, desti-
nat a la regulació dels residus.

El títol V estableix les disposicions comunes relatives al règim 
sancionador i responsabilitat.

Per acabar, s’estableixen unes disposicions addicionals i finals.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte de l’ordenança
Aquesta ordenança té per finalitat preservar l’espai públic 
com lloc de convivència i civisme, en el qual totes les persones 
puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure 
circulació, oci, trobada i lleure, amb ple respecte a la dignitat 
i als drets dels altres, i amb especial respecte a les tradicions, 
costums i festes locals.

També té per objecte la prevenció de qualsevol actuació per-
torbadora de la convivència ciutadana i la protecció, tant dels 
béns públics de titularitat municipal com de les instal·lacions i 
elements que formen part del patrimoni urbanístic i arquitec-
tònic del municipi de Campllong davant d’agressions, alteraci-
ons i/o usos indeguts de que poden ser objecte, la sanció de 
les conductes incíviques i la reparació dels danys causats.

Article 2. Àmbit d’aplicació objectiva
Les prescripcions de la pressent ordenança són d’aplicació en 
tot el territori que comprèn el municipi de Campllong en els 
termes que s’exposen en cada cas, sens perjudici de l’aplica-
ció de les lleis i normes reguladores actuals i les que puguin 
aprovar-se amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança.

Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiva
Aquesta ordenança s’aplica a totes les persones que estan en 
el terme municipal de Campllong, sigui quina sigui la seva con-
creta situació jurídica administrativa.

També és aplicable a les conductes realitzades per menors 
d’edat, en els termes i amb les conseqüències previstes en 
aquesta ordenança i en la resta de l’ordenament jurídic. En els 
supòsits en què així es prevegi expressament, els pares, tutors 
o guardadors, també podran ser considerats responsables de 
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les infraccions comeses pels menors quan concorri, per part 
d’aquells (pare/tutor/guardador), dol, culpa o negligència, in-
closa la simple inobservança.

Així mateix, l’ordenança també serà d’aplicació a tota persona 
que treballi per l’administració pública en la prestació de ser-
veis o execució d’obra pública.

Article 4. Normes generals de convivència ciutadana i civisme
1. Sens perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aques-
ta ordenança municipal i de la resta de l’ordenament jurídic 
aplicable, totes les persones que estiguin en el municipi de 
Campllong, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què 
ho facin o la situació jurídica administrativa en què es trobin, 
han de respectar les normes de conducta previstes en aquesta 
ordenança, com a pressupòsit bàsic de convivència en l’espai 
públic.

2. Ningú pot, amb el seu comportament, perjudicar els drets 
de les altres persones ni atemptar contra la dignitat o la seva 
llibertat d’acció. 

3. Totes les persones tenen l'obligació d’utilitzar correctament 
els espais públics de la ciutat i els serveis, les instal·lacions i el 
mobiliari urbà i altres elements i equipaments ubicats en el 
municipi, d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destí i finali-
tat, i respectant en tot cas el dret que també tenen els altres a 
utilitzar-los i gaudir-ne.

4. Tots els propietaris i ocupants d’immobles, edificis, cons-
truccions, instal·lacions, vehicles i altres béns de titularitat pri-
vada estan obligats a evitar que, des d’aquests, puguin produ-
ir-se conductes o activitats que causin molèsties innecessàries 
a les altres persones.

Article 5. Principi de llibertat individual
Totes les persones objecte d’aplicació d’aquesta ordenança te-
nen el dret a comportar-se lliurament en els espais públics del 
municipi de Campllong i a ser respectades en la seva llibertat, 
no obstant, aquest dret s’ha d’exercir en base al respecte a la 
llibertat, dignitat i altres drets reconeguts a les altres persones, 
així com el manteniment de l’espai públic en condicions ade-
quades per la pròpia convivència.

Article 6. Drets i obligacions ciutadanes en caràcter general
A tots els veïns del terme municipal se’ls reconeix el dret de 
gaudir dels serveis i aprofitaments municipals existents. Sens 
perjudici del que disposa l’article 18 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local, es reconeix els ciutadans, en el 
marc d’aquesta ordenança, els següents Drets:

1. Totes les persones subjectes a aquesta ordenança tenen 
dret a comportar-se lliurament en els espais públics del mu-
nicipi i a ser respectats de la seva llibertat. Aquest dret és 
limitat per les normes de conducta establertes en aquesta 
ordenança i la resta de l’ordenament jurídic, en particular 
pels deures generals de convivència i civisme i, molt especi-
alment, pel deure de respectar la llibertat, dignitat i drets de 
les altres persones.

2. La ciutadania té dret al bon funcionament dels serveis pú-
blics i, en concret, a que l’Ajuntament, a través dels serveis 
municipals competents, vigili activament el compliment de 
les normes municipals i qualsevol altra normativa vigent sobre 
convivència ciutadana i tramiti les denúncies que correspon-
guin contra les actuacions que suposin infraccions de normes.

3. A utilitzar les serveis públics municipals d’acord amb la seva 
naturalesa.

Tots els veïns, visitants i/o titulars de béns ubicats en el mu-
nicipi, tenen el deure de complir amb les obligacions que de-
terminen les lleis i ordenances municipals i, especialment, les 
següents:

• Obligacions en els espais públics:
1. Els ciutadans tenen l’obligació de respectar la convivència, la 
tranquil·litat ciutadana, el descans dels veïns i a no participar 
en aldarulls a la via pública.

2. Així mateix, estan obligats a utilitzar els béns i serveis públics 
conforme al seu ús i destí. S’entén per ús de la via pública als 
efectes de la present ordenança la utilització o aprofitament 
que tota persona física o jurídica pugui fer del sòl, vol o subsòl 
de la mateixa.

3. A complir les normes de convivència establertes en la nor-
mativa vigent i en les ordenances i reglaments municipals, així 
com les resolucions i bans de l’alcaldia objecte d’aquesta or-
denança.

4. Ningú pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets 
dels altres, ni atemptar contra la seva llibertat, ni ofendre les 
conviccions i criteris generalment admesos sobre convivèn-
cia. Tots s’han d’abstenir de qualsevol conducta que comporti 
abús, arbitrarietat, discriminació o violència física o coacció de 
qualsevol tipus.

5. A respectar i no degradar ni embrutar els béns i instal·lacions 
públiques i privades, ni l’entorn mediambiental.

6. A utilitzar els béns i serveis públics i privats, sempre que pu-
guin afectar a un tercer, conforme el seu ús i destí.

7. Atendre les indicacions dels agents de l’autoritat o del per-
sonal o altres serveis municipals competents pel compliment 
d’aquesta ordenança i altres lleis que els siguin d’aplicació.

8. En supòsits de nevada o circumstàncies excepcionals per 
temporal, els propietaris de parcel·les edificades tindran la 
responsabilitat de netejar l’espai de vorera que confronti 
amb la seva parcel·la edificada per aconseguir una millora 
seguretat i accés a la propietat en cas de necessitat. Aquelles 
parcel·les no edificades no estaran obligades a complir amb 
aquest requisit ni tampoc aquelles persones que per deter-
minades circumstàncies estiguin impedides per a realitzar 
aquesta tasca.

• Obligacions en espais privats: 
1. Els propietaris de terrenys, construccions i edificis tenen el 
deure de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i 
ornament públic.

2. Correspon als titulars dels locals de negoci ubicats en planta 
baixa mantenir en estat de neteja i higiene l’espai públic que 
transcorre adjacent al seu local de negoci atès que aquest és 
ocupat i utilitzat per material seu o pel seu personal, treballa-
dors, o persones relacionades amb el seu negoci.

3. La neteja de camins, corriols o vies que no siguin de domini 
públic, s’hauran de netejar per la propietat, així com els patis 
de jardí, zones comunes, etc.

Article 7. Execució forçosa i actuació municipal
1. Davant l’ incompliment de les obligacions de manteniment, 
neteja o reparació, pel titular de l’obra, activitat o pels propie-
taris dels edificis, locals i solars, amb independència de les san-
cions que es poguessin derivar, l’Ajuntament podrà requerir a 
la propietat, al titular de l’activitat o a l’adjudicatari de l’obra o 
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servei, la seva realització a través del procediment d’execució 
forçosa.

2. Transcorregut el termini marcat sense executar allò ordenat, 
es portarà a terme per a l’Ajuntament, amb càrrec a l’obligat a 
través del procediment d’execució subsidiària.

3. Els elements instal·lats a la via pública sense autorització 
municipal, podran ser immediatament retirats pels serveis 
municipals, que repercutiran el cost corresponent al responsa-
ble d’aquesta instal·lació, sens perjudici de l’aplicació del pro-
cediment sancionador que correspongui.

TÍTOL II. NORMES DE CONDUCTA A L’ESPAI PÚBLIC I MOBILI-
ARI URBÀ

CAPÍTOL I. XARXA VIÀRIA

Article 8. Xarxa viària municipal
S’entén per xarxa viària municipal els camins i vies titularitat 
de l’Ajuntament de Campllong, inclòs la corresponent cuneta 
adjacent el camí.

Article 9. Cunetes
S’entén per cunetes aquells espais que transcorren de forma 
longitudinal al llarg dels camins o vies públiques de Campllong, 
i que en permeten el desguàs i drenatge. 

Article 10. Normes generals
Els ciutadans tenen l’obligació de dipositar els petits residus a 
les moltes papereres del municipi (papers de caramel, embol-
calls de gelats, etc.).

Es prohibeix tirar o dipositar residus, desaprofitaments i qual-
sevol tipus d’escombraries en les vies públiques i espais d’ús 
públic, en la xarxa de clavegueram i en els solars i finques sen-
se tancar.

Article 11. Normes particulars a la via pública
Per raó de la conservació de la xarxa viària municipal i millor 
desenvolupament de la urbanitat social i convivència cívica, 
queda prohibit:

• Que els ocupants d’edificis aboquin a la via pública qualsevol 
tipus de residu, aigües brutes, inclòs en bosses o recipients, 
derivades de la neteja de qualsevol classe d’objecte i aigua 
procedent del rec de les plantes de balcons i terrasses, excepte 
que aquest residu o aigua caigui en la pròpia propietat privada.
• El transport de material, residu o líquid de qualsevol tipus 
en vehicles no tancats hermèticament. D’aquest incompliment 
en seran responsables els propietaris i conductor del vehicle, 
quedant obligats a la neteja del material, residu o líquid abocat 
a la via pública, així com a la reparació dels danys causats amb 
la seva actuació, sens perjudici de les sancions que correspon-
guin.
• La càrrega o descàrrega de material, residu o líquid de qual-
sevol tipus sense prendre les mesures preventives necessàries 
per no embrutar o danyar el domini públic. En cas d’incompli-
ment d’aquestes mesures o dany causat en el domini públic 
per l’actuació de càrrega o descàrrega, en serà responsable el 
titular de l’activitat de negoci o, en el seu defecte, el propietari 
del local de negoci, de la reparació i restauració dels danys cau-
sats, sens perjudici de les sancions que corresponguin.
• L’estança de material, residu o líquid en recipients o material 
tancat hermèticament sobre el domini públic sense l’autorit-
zació municipal preceptiva, excepte d’aquell material que hagi 
d’estar recollir pels serveis municipals de neteja viària. En cas 
d’incompliment de la possessió del títol habilitant a l’efecte o 
de causar danys en el domini públic per aquesta situació d’es-

tança del material, en serà responsable de la reparació dels 
danys i de la restauració de la situació al seu estat natural, el ti-
tular de l’activitat o, en el seu defecte, el titular de la propietat.
• Llençar material o deixalles amb el vehicle en marxa.
• Rentar, reparar o abandonar vehicles a la via pública.
• Estacionar els vehicles en un mateix lloc de la via pública 
durant un període de més de 12 hores seguides, excepte els 
vehicles inclosos en el padró municipal de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica, els quals queden exclosos d’aquesta pro-
hibició. En determinades zones es poden establir franges ho-
ràries o limitacions de temps, segons senyalització en el carrer. 
Les zones verdes son d’ús exclusiu per a vehicles inclosos en el 
padró municipal de l’impost de vehicles de tracció mecànica. 
• Ocupar per un vehicle més d’un espai d’aparcaments de la 
via pública. 
 • Estacionar camions dins del nucli urbà per un període supe-
rior 6 hores. 
• Deixar les deposicions fecals de gossos i gats i tot tipus d’ani-
mal domèstic o de companyia a la via pública. Els propietaris 
d’aquests animals són els responsables de recollir convenient-
ment els excrements, també s’ha d’evitar que els gossos orinin 
en les cantonades de cases, fanals, senyalització, parcs o zones 
verdes, parades d’autobús, etc, acompanyant-los a fer aquestes 
feines en espais oberts on aquesta pràctica no estigui prohibida.
• Utilitzar la via pública com un lloc d’exercici o desenvolupa-
ment de professions, treballs o oficis, sens perjudici dels pro-
pietaris que per tal activitat disposin del corresponent permís 
o autorització.
• Col·locar o deixar abandonats en la via pública objectes par-
ticulars, sens perjudici d’aquelles persones que tinguin l’auto-
rització corresponent.
• Realitzar tota mena de grafit, pintura, taca, gargot, escrit, ins-
cripció o grafisme, amb qualsevol matèria o bé ratllant la su-
perfície, sobre qualsevol element de la xarxa viària municipal, 
camins, vies, voreres, cunetes, etc.
• Realitzar tota mena d’obra o actuació que causi un dany o 
empitjori l’estat actual de la xarxa viària municipal, sens perju-
dici d’aquelles actuacions per les quals es disposi autorització 
municipal.
• L’abandonament d’animals morts.
• La neteja d’animals.

És potestat dels serveis municipals la retirada sense previ avís 
de tot objecte o material abandonat en la via pública. Els ma-
terials retirats pels serveis municipals, seran traslladats, pel 
seu dipòsit o eliminació als llocs habilitats a l’efecte. El dipòsit 
o tractament d’aquests materials es regirà, en tot moment, per 
la legislació vigent i, en allò no previst, pel que disposi l’autori-
tat municipal competent. Les despeses ocasionades per la re-
collida, transport i custòdia d’aquests materials, seran a càrrec 
dels seus propietaris o dels productors dels desaprofitaments.

Article 12. Règim de sancions 

1. La realització de les conductes descrites en l’article prece-
dent tindran la consideració d’infracció lleu, i seran sanciona-
des amb multa de fins a 750 euros, llevat que el fet constitueixi 
una infracció més greu o molt greu.

2. Tindran la consideració d’infraccions greus, i seran sancio-
nats amb una multa de 750,01 fins a 1.500,00 euros, els se-
güents fets:

• Abandonar a la via pública materials, mobles o trastos de 
gran volum, així com objectes inútils, fora dels llocs, dates i 
horaris autoritzats per l’Ajuntament.
• La reincidència en faltes lleus que hagin sigut sancionades en 
procediment que hagi guanyat fermesa en via administrativa 
o jurisdiccional.
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• Realitzar pràctiques que suposin un ús incorrecte o excessiu 
d’aigua o qualsevol material líquid, fugues o falta de control, 
que impliquin un abocament incontrolat d’aigua o material lí-
quid a la via pública o terreny.
• No complir reiteradament les obligacions de neteja de la part 
de la via o zona que els correspongui com a propietaris d’edi-
ficis, locals i solars.
• No recollir els excrements dipositats en els llocs públics per 
animals, no introduir-los en una bossa de plàstic o tirar-los en 
lloc no adequat.
• Deteriorar o causar dany amb obra o actuació que empitjori 
l’estat actual de la xarxa viària municipal. 
• L’abandonament d’animals morts.
• L’estança de material, residu o líquid en recipients o material 
tancat hermèticament sobre el domini públic que impedeixi, 
parcialment, l’ús i servei del bé públic per a les altres persones.
• L’estança de material, residu o líquid en recipients o material 
tancat hermèticament sobre el domini públic que impedeixi, 
totalment, l’ús i servei del bé públic per a les altres persones, 
quan s’ha enviat un requeriment de retirada de material i 
aquest s’ha complert.
• Utilitzar la via pública com un lloc d’exercici o desenvolupa-
ment de professions, treballs o oficis.
• Realitzar tota mena de grafit, pintura, taca, gargot, escrit, 
inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria o bé ratllant la 
superfície que impedeixi la lectura de la senyalització plasma-
da sobre el camí.

3. Tindran la consideració d’infraccions molt greus, i seran san-
cionats amb una multa de 1.500,01 fins a 3.000,00 euros, els 
següents fets:
•  L’estança de material, residu o líquid en recipients o material 
tancat hermèticament sobre el domini públic que impedeixi, 
totalment, l’ús i servei del bé públic per a les altres persones, 
quan s’ha incomplert o no contestat en el termini màxim d’un 
mes un requeriment de l’Ajuntament per a la retirada del ma-
terial.
• Els actes, obres o actuacions que deteriorin greument la xar-
xa viària municipal pel seu ús normal.

Article 13. Normes particulars en relació a l’ús de les cunetes
Per raó de la conservació de les cunetes d’actes incívics i con-
ductes inapropiades que posen en perill la integritat i normal 
funcionament de les mateixes, queda prohibit:
• Travessar o creuar les cunetes amb maquinària pesada pels 
llocs no autoritzats o assenyalats.
• La neteja de les mateixes per part del ciutadà que n’im-
pliqui una manipulació de les seccions o característiques, 
essent aquesta actuació una competència municipal. El par-
ticular queda obligat a comunicar a l’Ajuntament el mal estat 
de les cunetes. Si per alguna circumstància la neteja no es 
pot realitzar per part de l’Ajuntament, el particular, prèvia 
autorització de la corporació, la podrà realitzar preservant 
sempre la part de la cuneta que fa frontissa amb el camí, 
sense que aquesta part es pugui erosionar de forma artificial 
i, en tot cas, l’Ajuntament prendrà les accions per preser-
var-la. 
Aquesta prohibició d’actuació a les cunetes no afecta a que el 
ciutadà pugui tallar l’herba o bardisses, sense necessitat de 
prèvia autorització.

Article 14. Règim de sancions 
1. La realització de les conductes descrites en l’article prece-
dent tindran la consideració d’infracció lleu, i no seran sanci-
onades amb multa però si amb advertiment, llevat que el fet 
constitueixi una infracció més greu.
2. Tindran la consideració d’infraccions greus, i seran sancio-
nats amb una multa de 750,01 fins a 1.500,00 euros, els se-
güents fets:

• Travessar o creuar les cunetes amb maquinària pesada per 
llocs no autoritzats o assenyalats causant danys en el bé públic 
de la cuneta.
•  L’alteració de les seccions o característiques de les cunetes 
per part del ciutadà i sense autorització municipal.
3. Tindran la consideració d’infraccions molt greus, i seran san-
cionats amb una multa de 1.500,01 fins a 3.000,00 euros, els 
següents fets:
• Travessar o creuar les cunetes amb maquinària pesada per 
llocs no autoritzats o assenyalats causant danys greus i relle-
vants que impedeixin l’ús normal i funcionament del bé públic 
de la cuneta.
• L’alteració de les seccions o característiques de les cunetes 
per part del ciutadà i sense autorització municipal que impliqui 
una actuació necessària i urgent municipal de restauració de la 
realitat física alterada atès que l’estat de la cuneta que ha dei-
xat el particular és un perill públic o ha causat danys a tercers.

Article 15. Normes particulars de l’ús del clavegueram
Per raó de la conservació de la xarxa de clavegueram i un nor-
mal ús i funcionament de la mateixa, queda prohibit:
•  Abocar qualsevol tipus de residu industrial, líquid, sòlid o 
solidificable a la xarxa.

Article 16. Règim de sancions
La realització de l’actuació descrita en l’article anterior tindrà la 
consideració d’infracció greu i serà sancionada amb una multa 
de fins a 1.500,00 euros, graduable en funció de la dimensió 
del abocament i dels danys i perjudicis causats a la xarxa de 
clavegueram.

CAPÍTOL II. ESPAIS PÚBLICS

Article 17. Espais públics
S’entén per espai públic aquella superfície titularitat de l’Ajun-
tament destinada a un servei o ús públic.

Article 18. Normes generals
El ciutadà ha de respectar l’espai públic perquè aquest pugui 
ser destinat al seu ús o finalitat d’acord a la seva naturalesa. 
Qualsevol actuació contrària al destí de l’espai públic serà 
considerada infracció i sancionada amb la multa que corres-
pongui.
A fi i efecte d’aconseguir l’ús i funcionament normal d’un espai 
públic, queden prohibides les següents actuacions:
• Col·locar cartells, pancartes i elements publicitaris similars, 
sense autorització municipal.
• Qualsevol conducta de menyspreu a la dignitat de les perso-
nes, així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de 
contingut xenòfob, racista, sexista, o de qualsevol altra condi-
ció o circumstància personal o social. 
• Realitzar tot tipus de grafit, pintada, gravat, escrit o inscrip-
ció, amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, sobre 
qualsevol element de l’espai públic, així com en l’interior o ex-
terior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei 
públic o instal·lacions en general. Queden exclosos els murals 
artístics que es facin amb autorització de la propietat. 
• Consumir drogues en els espais públics. 
• Consumir begudes alcohòliques en espais públics, excepte 
en aquells supòsits en què el consum de la beguda alcohòlica 
tingui lloc en establiment o altra espai reservat expressament 
i autoritzada aquesta finalitat, com terrasses o llocs similars, i 
quan l’esmentat consum compti amb l’oportuna autorització 
que les autoritats competents poden atorgar, en casos puntu-
als, com ara festes populars, revetlles o esdeveniments festius. 
No obstant aquesta possibilitat de consum, en el suposat cas 
de produir-se aldarulls o conductes incíviques a causa del con-
sum de begudes alcohòliques, els agents de l’autoritat podran 
suspendre l’activitat o advertir els propietaris dels llocs autorit-
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zats que controlin el seu client o, en el seu defecte, finalitzar el 
servei per aquella jornada.
• Realitzar pràctiques esportives sense la corresponent auto-
rització expressa que pugui alterar, o modificar la utilització 
dels espais públics pels demés ciutadans.
• Derrapar amb motos, cotxes, vehicles a motor o vehicles de 
tracció mecànica.
• La venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus d’ali-
ments, begudes o altres productes, excepte autoritzacions es-
pecífiques. 
• Utilitzar l’espai públic per un ús privat, sense l’autorització 
municipal corresponent. 
•No respectar l’espai i els elements i característiques d’aquest 
per a l’ús i finalitat pública.
• No mantenir les plantes particulars i arbrats en bones condi-
cions i evitant que aquestes surtin de la seva propietat, i en cap 
cas produir molèsties ni risc a tercers.

Article 19. Normes particulars en quan els jardins, parcs i zo-
nes verdes
Els visitants dels parcs i jardins han de respectar l’arbrat i les 
plantacions de tot tipus i les plantes i les instal·lacions comple-
mentàries, així com evitar tota classe de desperfectes i brutí-
cia.
Tota persona està obligada a mantenir una conducta correcta i 
a respectar les indicacions contingudes en la senyalització que 
existeixi en l’espai públic.
En aquests espais queda expressament prohibit:
• Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar branques i parts de les 
plantacions. 
• Abocar qualsevol tipus de líquid, encara que no sigui perjudi-
cial, en els arbres, plantacions o plantes existents. 
• Dipositar enderrocs, runes i altres elements similars derivats 
de materials de construcció i qualsevol tipus de material. 
• No respectar les instal·lacions i mobiliari urbà existent. 

Article 20. Règim de sancions 
1. La realització de les conductes descrites en els dos articles 
precedents tindran la consideració d’infracció lleu, i seran san-
cionades amb multa de fins a 750 euros, llevat que el fet cons-
titueixi una infracció més greu.
2. Tindran la consideració d’infraccions greus, i seran sancio-
nats amb una multa de 750,01 fins a 1.500,00 euros, els se-
güents fets:
• Realitzar tot tipus de grafit, pintada, gravat, escrit o inscrip-
ció, amb qualsevol matèria o bé ratllant la superfície, sobre 
qualsevol element de l’espai públic, així com en l’interior o ex-
terior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei 
públic o instal·lacions en general, que impliqui un dany o una 
inutilitat del bé o espai públic.
• Realitzar pràctiques esportives sense la corresponent au-
torització expressa que alteri greument les característiques i 
estat de conservació de l’espai públic i que la pràctica de l’ac-
tivitat no permetí en cap cas l’ús de l’espai públic pels altres 
ciutadans.
• Derrapar de manera reiterada, més de dues vegades en un 
mes, amb motos, cotxes, vehicles a motor o vehicles de tracció 
mecànica.
• La venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus d’ali-
ments, begudes o altres productes, excepte autoritzacions es-
pecífiques. 
• Utilitzar l’espai públic per un ús privat, sense l’autorització 
municipal corresponent. 
• Abocar qualsevol tipus de líquid, encara que no sigui perju-
dicial, en els arbres, plantacions o plantes existents, sempre i 
quan l’abocament del líquid hagi comportat la mort de l’arbre, 
plantació o flor existent.
• Dipositar enderrocs, runes i altres elements similars derivats 
de materials de construcció i qualsevol tipus de material. 

• No respectar les instal·lacions i mobiliari urbà existent, sem-
pre i quan aquest mal ús o no respecte provoqui un dany a 
tercers o un dany greu al mobiliari o instal·lacions. 

CAPÍTOL III. MOBILIARI URBÀ

Article 21. Mobiliari urbà
S’entén per mobiliari urbà el conjunt d’objectes existents en 
les vies i espais lliures públics, superposats o adossats als ele-
ments d’urbanització o edificació, tals com: bancs, papereres, 
senyals verticals, pals de telèfon o de llum, semàfors, fonts pú-
bliques, fanals, baranes, jardineries, tancaments, contenidors, 
material esportiu i altra material anàleg que formi part de ti-
tularitat municipal.

Article 22. Normes particulars
Per un bon ús i funcionament del servei públic i respecte del 
drets dels altres de gaudir dels béns públics, queden prohibi-
des les següents actuacions:
- No utilitzar el mobiliari urbà o ornament públic d’acord amb 
la seva naturalesa i finalitat.
- No respectar les senyalitzacions verticals.
- Moure o traslladar de lloc les senyalitzacions verticals.
- Causar danys en el mobiliari municipal i moure’l de lloc.
- Pintar, escriure, embrutar els béns d’ornament o pública 
utilitat.

Article 23. Règims de sancions 
1. La realització de les conductes descrites en l’article prece-
dent tindran la consideració d’infracció lleu, i seran sanciona-
des amb multa de fins a 750 euros, llevat que el fet constitueixi 
una infracció més greu.
2. Tindran la consideració d’infraccions greus, i seran sancio-
nats amb una multa de 750,01 fins a 1.500,00.euros, els se-
güents fets:
- No utilitzar el mobiliari urbà o ornament públic d’acord amb 
la seva naturalesa i finalitat i provocar aquesta actuació danys 
greus al mobiliari o a tercers. Es considerarà que es causen 
danys greus al mobiliari quan aquest ha de ser objecte d’una 
reparació superior a 750,00 euros fins a un màxim de 1.500,00 
euros o queda inutilitzat per la seva finalitat i la seva substitu-
ció és d’import entre 750,00 euros fins a 1.500,00 euros.
- No respectar les senyalitzacions verticals quan l’actuació d’in-
compliment perjudiqui a tercers.
- Moure o traslladar de lloc les senyalitzacions verticals provo-
cant danys greus al mobiliari o a tercers.
- Pintar, escriure, embrutar els béns d’ornament o pública utili-
tat causant danys greus al mobiliari i/o a tercers.

3. Tindran la consideració d’infraccions molt greus, i seran san-
cionats amb una multa de 1.500,01 fins a 3.000,00 euros, els 
fets descrits en l’apartat anterior 22.2 quan la seva reparació 
o reposició del material o bé al seu estat natural impliqui una 
despesa municipal superior a 1.500,01 euros.

TÍTOL III. TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS I POTENCIAL-
MENT PERILLOSOS

Article 24. Animals potencialment perillosos
Són considerats animals potencialment perillosos, de confor-
mitat amb l’article 2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, 
pel qual es desenvolupa la llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment pe-
rillosos, els següents:
- Els que pertanyen a les races relacionades en l’annex I del Re-
ial decret 287/2002, de 22 de març, i els seus encreuaments.
- Aquells que les seves característiques es corresponen amb 
totes o la majoria de les figures figuren a l’annex II dels reial de-
cret esmentat anteriorment, excepte que es tracti de gossos-
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guia o gossos d’assistència acreditats i ensenyats en centres 
oficialment reconeguts, d’acord amb la legislació autonòmica 
o, en el seu cas, estatal, així com aquells gossos que es trobin 
en fase d’instrucció per adquirir aquesta condició.

En tot cas, encara que no es trobin inclosos en els apartats 
anteriors, seran considerats gossos potencialment perillosos 
aquells animals d’espècie canina que manifestin caràcter mar-
cadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a per-
sones o a altres animals.

Article 25. Normes generals
La tinença d’animals als domicilis particulars s’ha de dur a terme 
en condicions higiènico-sanitàries i en cap cas poden produir si-
tuació de perill pels veïns o la resta de persones en general o pel 
propi animal, que no siguin les derivades de la seva naturalesa.
Els propietaris d’animals de companyia prendran les mesures 
necessàries perquè no puguin molestar amb els sorolls carac-
terístics de la seva espècie els veïns o altres persones, especial-
ment en hores de descans nocturn en l’horari de 22 a 8 hores. 
Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges 
s’han de tenir de manera que els vianants no prenguin cap mal 
ni que l’animal pugui abandonar el recinte, atacar a qui circuli 
per la via pública o provocar un accident. A més és necessari 
que es complexin els següents requisits:
a) S’haurà de col·locar en un lloc visible un rètol advertint del 
perill de l’existència d’un gos vigilant al recinte
b) S’hauran de complir els mateixos requisits i condicions que 
pels animals considerats potencialment perillosos d’acord 
amb el reial decret 287/2002, de 22 de març
c) Hauran d’estar censats
Seran responsables de la tinença d’animals així com del com-
pliment de la present ordenança i d’aquella normativa especí-
fica que li sigui d’aplicació, el posseïdor o propietari de l’animal.

Article 26. Normes sanitàries bàsiques
En caràcter de preservar la salut pública i prevenció de ma-
lalties contagioses a altres animals o persones, tot animal té 
el dret i el propietari el deure d’oferir a l’animal les atencions 
sanitàries i els controls veterinaris necessaris per mantenir un 
bon estat de salut i evitar la transmissió de malalties.
Els animals hauran de disposar de la corresponent documen-
tació sanitària en la que s’especifiqui les vacunes i tractaments 
que se’ls hagi aplicat, essent obligació del propietari o posseï-
dor de l’animal, sotmetre’l els corresponents controls sanitaris 
mínims i obligatoris per la legislació vigent.

Article 27. Normes particulars de comportament per una cí-
vica convivència ciutadana
Als efectes d’aconseguir un nivell de salubritat pública, respec-
te pels altres a una utilització dels béns públics en condicions 
d’higiene i una lliure circulació pacífica dels veïns del municipi 
pels camins i vies, queden prohibides les següents actuacions 
o comportaments:
- No tenir censats els animals.
- Causar danys o cometre actes de maltractament als animals 
objecte d’aquesta ordenança a la via pública. 
- Abandonament dels animals a la via pública. 
- La presència d’animals de qualsevol classe sense estacar o 
amb corretja, i en el seu cas, sense morrió, en els parcs infan-
tils, zones de joc, zones verdes i en els moments de concurrèn-
cia amb terceres persones o animals. 
- Embrutar amb orina o dejeccions fecals l’espai públic. 
- La circulació i permanència de gossos i altres animals a locals 
i dependències municipals. Excepte als gossos pigall que vagin 
acompanyats de persones invidents i a menys d’autorització 
expressa.
- El sacrifici d’un animal sense el control i responsabilitat vete-
rinària a la via o espai públic.

- Adoptar les mesures necessàries de protecció i higiènico-sa-
nitàries a balcons, terrasses i similars per tal d’evitar que amb 
les dejeccions i orins dels animals puguin afectar a la via públi-
ca o als veïns. 
- La tinença d’un animal qualificat de potencialment perillós 
sense l’oportuna llicència administrativa. 
•  El no aliment i nutrició de l’animal, per raons de sanitat, se-
guretat ciutadana i prevenció de malalties. 
•  El no respecte de les senyalitzacions i indicacions pels ani-
mals. 

Article 28. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites en l’article prece-
dent tindran la consideració d’infracció lleu, i seran sanciona-
des amb multa de fins a 750 euros, llevat que el fet constitueixi 
una infracció més greu.
2. Tindran la consideració d’infraccions greus, i seran sancio-
nats amb una multa de 750,01 fins a 1.500,00 euros, els se-
güents fets:
• La presència d’animals de qualsevol classe sense estacar o 
amb corretja, i en el seu cas, sense morrió, en els parcs infan-
tils, zones de joc, zones verdes i en els moments de concurrèn-
cia amb terceres persones o animals. 
• Embrutar amb orina o dejeccions fecals l’espai públic.
• La reiteració en la falta de respecte de les senyalitzacions i 
indicacions pels animals.
3. Tindran la consideració d’infraccions molt greus, i seran san-
cionats amb una multa de 1.501,00 fins a 3.000,00 euros, els 
següents fets:
•  Causar danys o cometre actes de maltractament als animals 
objecte d’aquesta ordenança a la via pública. 
• Abandonament dels animals a la via pública. 
• El sacrifici d’un animal sense el control i responsabilitat vete-
rinària a la via o espai públic.
• La tinença d’un animal qualificat de potencialment perillós 
sense l’oportuna llicència administrativa.
• El no aliment i nutrició de l’animal, per raons de sanitat, se-
guretat ciutadana i prevenció de malalties

TÍTOL IV. SOROLLS I RESIDUS

CAPÍTOL I. SOROLLS

Article 29. Normes de conducta
Aquest capítol pretén regular el drets dels veïns al seu descans 
i tranquil·litat, i evitar la producció de sorolls que alterin la nor-
mal convivència, independentment de l’hora del dia, excepte 
en moments de celebració de festes majors o activitats cultu-
rals i promocionals del poble.
Es prohibeix l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil-
litat veïnal i el seu descans, excepte el supòsit esmentat en el 
paràgraf anterior, quedant regulades com a prohibides les se-
güents conductes:
• Funcionament d’aparells de televisió, ràdio, música, o altres 
aparells sonors.
• Cants, crits, baralles o qualsevol altre conducta humana mo-
lesta.
• Funcionament de vehicles a motor o altres aparells gene-
radors de soroll de manera no adequada a la seva finalitat o 
naturalesa.
• Artefactes pirotècnics, petards i coets, excepte autorització 
municipal i en dies festius assenyalats o siguin conseqüència 
de celebracions espontànies d’esdeveniments festius, espor-
tius o amb rellevància social.
• Fer sonar sense causa justificada sistemes d’avís d’alarma.

Article 30. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites en l’article prece-
dent tindran la consideració d’infracció lleu, i seran sanciona-
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des amb multa de fins a 300,00 euros, llevat que el fet consti-
tueixi una infracció més greu.
2. Tindran la consideració d’infraccions greus, i seran sanci-
onats amb una multa de 300,01 fins a 800,00 euros, els se-
güents fets:
• La reiteració constant i sense causa justificada dels fets conside-
rats com a lleus durant un període temporal mínim de cinc mesos.

CAPÍTOL II. RESIDUS

Article 31. Normes de conducta bàsiques
Tots els veïns de Campllong han d’observar una conducta en-
caminada a evitar i prevenir el deteriorament del municipi, a 
fomentar la salubritat, a utilitzar racionalment els productes 
de consum, a minimitzar la producció de residus i a preservar 
el medi ambient en general. 
Amb caràcter general, totes les activitats que puguin ocasionar 
l’embrutiment de la via pública, qualsevol que sigui el lloc en 
què es desenvolupen i sense perjudici de les llicències o au-
toritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen dels 
seus titulars l’obligació d’adoptar les mesures adients per evi-
tar l’embrutiment, així com la neteja de la part de la via pública 
i dels seus elements estructurals que s’haguessin vist afectats, 
i a retirar els materials residuals resultants.

Article 32. Residus municipals
Els residus municipals són els residus generats als domicilis 
particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els 
que no tenen la consideració de residus especials i que per llur 
naturalesa o composició es poden assimilar als que es produ-
eixen en els dits llocs o activitats.
Tenen també la consideració de residus municipals els residus 
procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes i àrees 
recreatives; els animals domèstics morts; els mobles, els estris 
i els vehicles abandonats; els residus i les runes procedents 
d’obres menors i reparació domiciliària

Article 33. Prohibicions
Es prohibeixen les següents accions en relació als residus mu-
nicipals:
a) No seleccionar adequadament les diferents fraccions objec-
te de recollida municipal.
b) Dipositar materials inorgànics barrejats amb la brossa orgàni-
ca o bé fer-ho a contenidors específics de les àrees d’aportació.
c) Abandonar escombraries fora dels contenidors.
d) Abandonar qualsevol tipus de residu a la via pública.
e) La no participació de forma injustificada en el servei munici-
pal de recollida de residus.
 f) Lliurar o abandonar residus municipals a serveis de recollida 
d’altres municipis.
g) El lliurament de residus en forma líquida o susceptible de 
liquar-se.
h) Abandonar escombraries fora dels dies i horaris previstos.
i) Prendre o malmetre un cubell d’un altre veí o un cubell co-
mercial.
j) Evacuar residus sòlids per la xarxa de sanejament o les ri-
eres, o a qualsevol altre lloc diferent del que específicament 
s’ha previst.
k) Tractar els cubells, bujols, contenidors, etc., amb poca cura, 
i malmetre’ls.
l) Fer un mal ús del punt d’emergència
m) Dipositar residus domèstics i comercials en les papereres.
n) Sostraure o retirar residus d’altres usuaris, de la via pública.
o) Qualsevol altra actuació contrària al contingut de la present 
ordenança.

Article 34. Règim de sancions
1. La realització de les conductes descrites en l’article prece-
dent tindran la consideració d’infracció lleu, i seran sanciona-

des amb multa de fins a 750,00 euros, llevat que el fet consti-
tueixi una infracció més greu.

2. Tindran la consideració d’infraccions greus, i seran sancio-
nats amb una multa de 750,01 fins a 1.000,00 euros, els se-
güents fets:
• La reiteració constant i sense causa justificada dels fets con-
siderats com a lleus i que perjudiquin la salubritat pública dels 
veïns del municipi.

TÍTOL V. DISPOSICIONS COMUNES AL RÈGIM SANCIONADOR

Article 35. Òrgans competents
De conformitat amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, l’òrgan competent com 
a cap de Policia del municipi de Campllong i òrgan sancionador 
per desobediència a l’autoritat o infracció de normes i orde-
nances municipals és l’Alcalde. No obstant, aquesta compe-
tència, en quan sigui possible i dins els àmbits de delegació, 
serà compartida amb els Mossos d’Esquadra o Policia Local 
de municipis limítrofs amb els corresponents convenis de col-
laboració, en el seu cas.

Article 36. Agents cívics
Les persones que, per encàrrec de l’Ajuntament, realitzin ser-
veis a la via pública podran actuar com agents cívics amb fun-
cions de vigilància d’aquesta ordenança.

Article 37. Inspecció i potestat sancionadora
1. Correspon a l’Ajuntament de Campllong  la vigilància del 
compliment del disposat en aquesta ordenança, la inspecció 
i la potestat sancionadora, en el seu cas, així com l’adopció 
de mesures cautelars quan siguin procedents, sens perjudici 
de donar compte a altres administracions de les conductes i 
infraccions les quals la seva inspecció i sanció tinguin atribu-
ïdes legal o reglamentàriament.
2. En concordança amb les funcions que legalment tinguin 
atribuïdes, les tasques d’inspecció i vigilància seran desen-
volupades per: l’autoritat de l’Alcalde, els Mossos d’Esqua-
dra, la policia local, els tècnics inspectors i personal deguda-
ment autoritzat per l’Ajuntament, considerant- se tots ells en 
exercici d’aquestes funcions com agents de l’autoritat, amb 
les facultats i prerrogatives inherents a aquesta condició.
3. Abans de l’inici del procediment sancionador i en aquells 
casos en què sigui possible segons la naturalesa de la infrac-
ció comesa, l’Ajuntament podrà decidir incoar un procedi-
ment previ d’advertiment al responsable.

Article 38. Graduació de les sancions
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenan-
ça es guiaran per l’aplicació del principi de proporcionalitat i, 
en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació se-
güents:
a) La gravetat de la infracció.
b) L’existència d’intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència.
e) La reiteració.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
g) La naturalesa dels béns o productes oferts al comerç ambu-
lant no autoritzat.
h) La gravetat del danys en els béns, espais o equipaments pú-
blics.

2. S’entén que existeix reincidència quan s’ha comès en el ter-
mini d’un any més d’una infracció d’aquesta ordenança i ha 
estat sancionat per resolució ferma.
S’entén que existeix reiteració quan la persona responsable 
ja ha estat sancionada per infraccions d’aquesta ordenança o 
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quan s’estan instruint altres procediments sancionadors per 
infraccions d’aquesta ordenança.

3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte 
que, en tot cas, el compliment de la sanció no resulti més be-
neficiosa per a la persona infractora que el compliment de les 
normes infringides.

Article 39.Concurrència de sancions 
Incoat un procediment sancionador per dos o més infraccions 
entre les quals existeixi relació de causa-efecte, s’imposarà 
únicament la sanció que resulti més elevada.
Quan no es produeixi la relació de causa-efecte, en els res-
ponsables de dos o més infraccions se’ls imposarà les sanci-
ons corresponents a cadascuna de les infraccions comeses, 
excepte que s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonaments. 
En aquest últim cas, s’aplicarà el règim sancionador de major 
intensitat, gravetat, dany o intencionalitat de la conducta amb 
sanció més elevada.

Article 40. Rebaixa de la sanció per pagament immediat (re-
baixa de la sanció si es fa abans de la comunicació d’inici del 
procediment sancionador en un 50%)
Les persones infractores i identificades com a tal poden assu-
mir la seva responsabilitat mitjançant el pagament immediat 
de les sancions que suposarà una reducció en l’import de la 
sanció d’un 50% sobre l’import mínim de la sanció. Quan l’or-
denança no fixi import mínim de la sanció que correspongui, 
la rebaixa es produirà sobre el seu import màxim de sanció.
La rebaixa del 50% sobre l’import de sanció serà aplicable sem-
pre i quan el pagament s’efectuï abans de l’inici de la notifica-
ció del procediment sancionador.

Article 41. Prescripció i caducitat (es regeix per la normativa 
general administrativa sancionadora)
La prescripció i caducitat es regiran per la legislació administra-
tiva sancionadora general, sens perjudici de la legislació secto-
rial que li sigui d’aplicació.

El termini de prescripció de les infraccions començarà a comp-
tar des del dia en què s’hagués comès la infracció i, el termini 
de prescripció de les sancions començarà a comptar des del 
dia següent a aquell en què adquireixi fermesa la resolució que 
imposa la sanció.

Els terminis de prescripció de les infraccions són els següents:

• Les molt greus, als tres anys.
• Les greus, als dos anys.
• Les lleus, als sis mesos.
El terminis de prescripció de les sancions són els següents:
• Les molt greus, als tres anys.
• Les greus, als dos anys.
• Les lleus, a l’any.
La prescripció s’interromp per qualsevol actuació de l’adminis-
tració de la que tingui coneixement l’interessat i estigui enca-
minada a esbrinar la seva identitat o domicili.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Allò establert en aquesta ordenança no impedirà l’aplicació del 
règim sancionador previst en les disposicions sectorials que 
qualifiquin com infraccions les accions o omissions contempla-
des en la mateixa.
En tot cas no podran ser sancionats els fets que ja hagin es-
tat sancionats penal o administrativament en els casos en què 
s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonaments.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor una vegada el seu 

text s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i hagi transcorregut el termini previst en 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, tal i com senyala l’article 70.2 del 
mateix text legal.

EXPOSICIÓ: L’alcalde dona la paraula a la Secretaria que 
comenta els canvis en l’ordenança de convivència ciu-
tadana i que pretenen arreglar la problemàtica amb els 
estacionaments a la zona del polígon. També es regula 
el soroll provocat pels animals de companyia per tal que 
no molestin als seus veïns i s’adeqüen les infraccions re-
latives a l’abocament de residus atès que amb el nou 
sistema de recollida porta a porta no hi ha contenidors 
fixes a la via pública. A més s’explica que des del Consell 
Comarcal s’està redactant una ordenança comarcal de 
residus, que quan estigui aprovada serà aplicable també 
a Campllong. 

6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDE-
NANÇA FISCAL NÚMERO 20 REGULADORA DE LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL

Els reunits aproven provisionalment la modificació de l’Or-
denança fiscal número 20 reguladora de la taxa per la pres-
tació del servei de Llar d’Infants, d’acord amb la redacció 
que es conté a l’annex d’aquest acord. 

ANNEX

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’IN-
FANTS

Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara d’allò previst en els articles 57 i 20.4.ñ del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisen-
des locals, i de conformitat amb el que disposen els ar-
ticles 15 a 19 del mencionat text legal, aquest Ajunta-
ment estableix la taxa per la prestació del servei de llar 
d’infants, que es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del 
servei de llar d’infants, en els termes establerts en l’ar-
ticle 6 d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes a 
aplicar. 

Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de con-
tribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, a favor de les quals es presti el servei regulat 
en aquesta ordenança.

Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tribu-
tàries del subjecte passiu totes les persones que siguin 
causants o col·laborin en la realització d’una infracció 
tributària.

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i 
d’acord amb allò previst en la Llei General Tributària.

Article  5è.- Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions 
per a la determinació del deute tributari, excepte pels 
següents casos, aplicant-se el percentatge de descomp-
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te indicat sobre la quota del servei, exclusivament i, pels 
supòsits estipulats a l’article 6è:

5.1  Família nombrosa: un 20%.
5.2 Quan coincideixin dos o més germans matriculats a 
la Llar d’Infants municipal de Campllong, aplicant-li en el 
segon germà o darrer germà: un 20%.

En cas de concurrència de més d’una circumstància de 
les esmentades anteriorment, s’aplicarà aquella que re-
sulti més beneficiosa pel contribuent.

6è.- Quota tributària

*(1) Aquesta quota es pagarà mensualment des de l’ini-
ci del curs escolar (setembre) fins el mes anterior a la 
incorporació de l’infant a la llar, ja que en el mes d’in-
corporació de l’infant a la llar aquest ja passarà a pagar 
la quota mensual del servei de 168,00€.

*(2) Tothom haurà de pagar aquest import en el mo-
ment de fer la matrícula per tenir dret a que se li trami-
ti la corresponent sol·licitud de plaça a la llar d’infants 
de Campllong. l’Ajuntament bonificarà aquesta taxa el 
100% als infants empadronats a Campllong. L’import de 
la bonificació es descomptarà del primer rebut del curs 
escolar

*(3) Aquest import és una quota anual per tot el curs 
escolar, el qual es fraccionarà amb dos pagaments en 
funció de les necessitats de material durant el curs

*(4) La quota de menjador d’usuari fix és per aquells 
que utilitzen el servei de menjador com a mínim la mei-
tat dels dies del mes.  

Article 7è. Acreditació i període impositiu.
La taxa s’acreditarà i neix l’obligació de contribuir quan 
s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet impo-
sable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada l’activi-

tat en la data d’inici del curs escolar o en la data d’inici 
pels infants que comencin entre els mesos de gener a 
maig de l’any següent el qual s’ha iniciat l’exercici de la 
prestació del servei.

La devolució de l’import de la taxa només procedeix 
quan per causa no imputable al subjecte passiu no es 
porti a terme l’activitat administrativa o servei públic, de 
conformitat amb l’article 26.3 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

Article 8è. Règim de declaració i ingrés.
Un cop acreditada la taxa, el concessionari lliurarà les 
liquidacions mensuals corresponents, que es notificaran 
individualment als subjectes passius i que hauran de sa-
tisfer-se mitjançant domiciliació bancària. 

Article 9è. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributaria es regi-
ran per allò disposat en la Llei General Tributària i en la 
seva normativa de desenvolupament.

Article 10è. Baixa en la prestació del servei
El cessament en la recepció del servei s’ha de sol·licitar 
per escrit abans del dia 25 per tenir efectes a partir del 
mes següent a la data de la sol·licitud. 
Malgrat això, i per estar distribuïda la taxa anual en onze 
mensualitats, no s’acceptaran baixes durant els mesos 
de juny i juliol excepte per causa mèdica justificada. 

Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat (o altra norma de rang legal) que 
afectin a qualsevol element d’aquesta taxa, seran d’apli-
cació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.

Disposició final.- Vigència i data d’aprovació.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en ses-
sió celebrada el dia 30 de juny de 2011, començarà a 
regir pel curs 2011/2012, i continuarà vigent mentre 
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial els articles no modificats restaran 
vigents

EXPOSICIÓ: El Sr. Alcalde dona la paraula a la regidora 
la Sra. Roser Freixas que explica l’acord que ha signat la 
Generalitat de Catalunya amb les entitats municipalis-
tes i que comporta la gratuïtat de l’escolarització per les 
famílies que tenen infants a P2 a partir del curs 2022-
2023. 

Detalla que l’horari que contempla la Generalitat d’es-
colarització no és el mateix que s’ofereix a la nostra Llar 
i que s’ha fet la modificació l’ordenança per tal de po-
der continuar oferint aquest servei amb preus a part, 
com és l’acollida matinal. A més, el mes de juliol tampoc 
queda contemplat en el calendari d’escolarització de la 
Generalitat i per tant aquest mes també s’haurà de fi-
nançar per les famílies. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
DIA 11D’AGOST DE 2022

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

Els reunits aproven de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 14 de juliol de 2022.

TARIFES IMPORT

Quota mensual I0/I1 (servei de 8:30 a 12 i de 15 
a 18 h) 168,00 €

Quota mensual I2 de setembre a juny (servei de 9 
a 12 i de 15 a 18 h) 0,00 €

Quota mensual I2 juliol (servei de 8:30 a 12 i de 
15 a 18) 168,00 €

Quota reserva de plaça *(1) No retornables 50,00 €

TARIFES ALTRES SERVEIS

Quota de matrícula * (2) 55,00 €

Quota de material * (3) 65,00 €

Quota de menjador, usuari fix * (4) 6 €/dia

Servei esporàdic de menjador 7,50 €

Acollida matinal I0/I1 (8-8,30 h) 16€/mes

Acollida matinal I2/ (8,30-9 h) 16€/mes

Acollida matinal I2/I (8-9 h) 28€/mes

Servei esporàdic d’acollida matinal I0/I1 (8-8,30 h) 3€/dia

Servei esporàdic d’acollida matinal I2/ (8,30-9 h) 3€/dia

Servei esporàdic d’acollida matinal I2/ (8-9 h) 3€/dia
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2.1.- LLICÈNCIA OBRES REFORMA COBERTA MAS 
HORTELÀ

Els reunits aproven el projecte tècnic de la reforma de la 
coberta del Mas Hortelà i s’atorga i notifica als interes-
sats la llicència per a l’execució de les obres. 

3.- SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDA-
MENT DE TRES SOLARS QUALIFICATS COM A BÉNS DEL 
PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I L’HABITATGE PER A 
US D’APARCAMENT EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LES 
FERRERIES

Els reunits acorden aprovar una pròrroga del contracte 
d’arrendament per a ús d’aparcament dels béns patri-
monials 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 Ferre-
ries que s’esmenten en els antecedents, signat per les 
parts en data 18 de febrer de 2021 fins el 31 de desem-
bre de 2022, i s’estableix una renda de 3.186 euros més 
l’import corresponent de l’augment de l’IPC de gener de 
2021 a juliol de 2022, més el 21% d’IVA. El contracte es 
podrà renovar si l’arrendatari ho sol·licita, d’acord amb el 
contracte inicial signat el data 18 de febrer de 2021 que 
preveia un total de pròrroga d’1 any, fins el 18 de febrer 
de 2022.

4.- CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE MANTENIMENT 
DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL AMB PINTURA VIÀ-
RIA, AIXÍ COM POSSIBLES AMPLIACIONS O MODIFICA-
CIONS DE LA SENYALITZACIÓ JA EXISTENT AL MUNICIPI 
DE CAMPLLONG
Els reunits acorden aprovar la següent contractació:

EMPRESA DATA PRESSUPOST NIF PREU SENSE IVA IVA TOTAL

SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUÑA, S.A. 23/06/2022 A59622977 6.873,26 1.443,39 8.316,65

Nom CARLES XIRGO PUIG

Data pressupst 02/08/2022

Número pressupost 22004

Objecte del pressupost

Treballs de sonorització i 
il·luminació dels concerts 
que formen part del 19è 
Festival de música del país, 
Musicant...2022 

Import sense IVA 12.730 €

IVA 21% 2.673,30 €

Import amb IVA 15.403,30 €

6.- RESOLUCIÓ CONTRACTE D’OBRES ADEQUACIÓ DE 
MAGATZEM MUNICIPAL PER A MUSEU D’EINES ANTI-
GUES DEL CAMP I OFICIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG

Els reunits acorden aprovar les al·legacions interposades 
per l’empresa RIEMAR PROJECTE I INSTAL·LACIONS SL i dei-
xar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 14  
de juliol de Resolució del contracte d’obres d’adequació de 
magatzem municipal a Museu d’eines antigues del camp i 
d’oficis tradicionals de Campllong i concedir un termini de 
2 mesos per a l’execució de les obres des de la signatura de 
una nova acta de replanteig que no es pot demorar més 
d'1 mes a la recepció de la present comunicació. 

7.- DESPATX ORDINARI

Els reunits és donen per assabentat de les comunica-
cions rebudes des de la celebració de l’última Junta de 
Govern: Del Registre E2022001445 DE  de 12 de juliol al 
2022001600 de 10 d’agost.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
DIA 8 DE SETEMBRE DE 2022 

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

El sotasignat Alcalde proposo l’aprovació de l’esborrany 
de l’acta de la sessió de data 8 d’agost de 2022, de la qual 
s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

Resultat: Aprovat per unanimitat 

2.1.- LLICÈNCIA D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
PISCINA D’ÚS PRIVAT

El sotasignat Alcalde proposa que s'aprovi el projecte titu-
lat “CONSTRUCCIÓ DE PISCINA ÚS PRIVAT CAN TORRENT 
NOU DE CAMPLLONG” i atorgar i notificar als interessats 
la llicència per a l’execució de les obres 

3.- RECTIFICACIÓ DE LA DATA DEL PROJECTE D’URBANIT-
ZACIÓ SUD-2 AMPLIACIÓ LES FERRERIES

Els reunits acorden rectificar l’acord d’aprovació defini-
tiva de la modificació puntual núm. 1 del Projecte d’ur-
banització SUD-2 “Sector Industrial núm. 2 ampliació Les 
Ferreries” indicant que el projecte està signat digitalment 
en data 12 de juliol de 2022. 

4.- DESPATX ORDINARI

Els reunits és donen per assabentat de les comunicacions 
rebudes des de la celebració de l’última Junta de Govern: 
Del Registre E2022001601 d’11 d’agost al E2022001725 
de 6 de setembre de 2022.

5.- CONTRACTE MENOR SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ 
DEL CICLE DE MÚSICA MUSICANT 2022

Els reunits acorden aprovar la següent contractació i aplicar-la 
al pressupost municipal a la partida 334.22600 Musicant.
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El mes de juny passat es va adreçar un fanal torçat 
per un vehicle a l’enllumenat públic del nucli urbà, 
al carrer de Can Pou. El juliol es varen instal·lar 
endolls amb caixes estanques a 3 fanals del carrer 
Església i de la Plaça Catalunya. El setembre es va 
modificar la instal·lació de la lluminària del costat 
de l’entrada del pavelló i durant aquests darrers 
mesos s’han hagut de substituir elements de di-
verses lluminàries malmesos per una tempesta.

A finals de juny, la Brigada municipal va esporgar les 
branques baixes dels plataners del costat del pavelló 
i aquests darrers mesos s’han repassat i netejat els 
embornals dels carrers del nucli urbà i del polígon.

Durant el mes d’agost 
es va col·locar pedra 
d’escullera al dos cos-
tats del passallís pavi-
mentat de la riera Seca, 
executat amb els pres-
supostos participatius 
de l’any passat, per dei-
xar les obres acabades 
correctament, en com-
pliment dels condicio-
nants imposats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Durant aquests me-
sos, a les rutes verdes 
i als camins rurals s’ha 
instal·lat nova senya-
lització vertical d’ad-
vertiment de perill i 
de prioritat, tan per 
als vehicles com per 
als ciclistes i vianants. 
Així garantim la seguretat dels usuaris de les 
vies verdes que discorren pel nostre municipi. 
Així mateix, també s’ha realitzat la senyalització 
horitzontal i vertical dels passos de bicicletes i 
vianants per unir la nova via verda que discorre 
paral·lela al camí de Girona a Tossa amb la ruta 
verda de la riera Seca, i la ruta verda de la Bru-
guera amb la nova via verda de Llambilles.

L’empresa que executa les obres de la via verda 
intermunicipal Onyar-Verneda va reposar la cu-
neta de terres d’un tram de la ruta verda de la 
Bruguera, a la zona del Mas Tato.

ACTUACIONS A ZONES VERDES MUNICIPALS, RUTES VERDESCARRERS I CAMINS RURALS
OBRES I GESTIÓ MUNICIPAL

A finals d’agost es van realitzar els treballs de ne-
teja i desembós de la xarxa d’aigües residuals del 
nucli urbà, pel seu correcte manteniment.

El mes de setembre es van pintar dues zones 
d’aparcament amb línies verdes per als residents, 
al passeig de Campllong i al carrer de Can Pou, 
es van repintar diversos passos de vianants i altra 
senyalització horitzontal que estava esborrada al 
nucli urbà i es va repintar tota la senyalització ho-
ritzontal del camí de la Bruguera. 

També durant el setembre s’han adquirit 7 apar-
ca-bicicletes metàl·lics pel parc de salut, pel local 
social, per la llar d’infants, pel pavelló poliespor-
tiu, per l’Ajuntament i el consultori mèdic, per la 
plaça Catalunya i pel carrer de la Riera del polí-
gon industrial Les Ferreries. També s’ha adquirit 
un aparca-bicicletes metàl·lic per recolzar-hi les 
bicicletes pel seient al Local Social i 3 aparca-bici-
cletes de fusta pels dos espais de repòs de la ruta 
verda del veïnat de la Bruguera i per la zona de 
repòs de la via verda entre Campllong i Riudellots 
de la Selva, paral·lela a la carretera C-25. Així ma-
teix, en alguns d’ells s’hi ha instal·lat la senyalit-
zació vertical corresponent per indicar-ne la seva 
presència i fer-los més visibles.

Aquesta actuació ha estat subvencionada amb 
2.601,50 € pel Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya (fotos a la pàgina següent).
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Durant aquests mesos s’han realitzat actuacions 
diverses als edificis municipals. Per una banda, 
s’han instal·lat nous endolls al magatzem pels 
congeladors i les neveres, i a l’entrada principal 
del Local Social, per la màquina expenedora de 
bosses compostables, i també s’ha instal·lat un 
nou sistema als fluxors dels vàters del Local Social.

També s’han realitzat actuacions menors de re-
paració i manteniment als banys i a l’enllumenat 
general i d’emergència de les sales polivalents del 
Local Social.

El mes de setembre es van instal·lar unes planxes 
perforades d’acer inoxidable d’1,10 m d’alçada a 
les baranes de les obertures de la sala petita del 
Local Social, per tal de donar compliment al Codi 
Tècnic de l’Edificació. (foto a la columna següent).

ACTUACIONS ALS EDIFICIS MUNICIPALS

A l’octubre, el Consorci de les Vies Verdes ha re-
alitzat la sega i desbrossada de les rutes verdes 
de la Bruguera, de Campllong a Riudellots, i de 
Campllong a Fornells de la Selva.

Durant el mes d’octubre també s’han segat i des-
brossat les rutes verdes de la Riera Seca i de la Ri-
era Gotarra, i els marges dels camins públics rurals 
principals,que també es van segar durant l’agost.

Per altra banda, el mes de setembre es va re-
baixar l’esplanada del final del carrer de la Fira i 
l’entorn de l’ampliació del pavelló per garantir la 
correcta evacuació de les aigües pluvials sense 
afectar l’edificació, i es va reconstruir l’arqueta de 
registre de la xarxa d’aigües residuals existent, per 
deixar-la al mateix nivell del terreny.

Al costat de la rampa d’accés a la planta semiso-
terrani del pavelló s’ha executat un muret per evi-
tar que les aigües de pluja afectin aquest espai.
S’ha substituït una de les preses del carregador de 
vehicles elèctrics que hi ha a la façana sud del pavelló.

Les obres d’ampliació del pavelló per a la millora 
de les seves prestacions segueixen avançant, i re-
centment, s’ha instal·lat la fusteria exterior a les 
noves obertures fetes als vestidors del pavelló i 
s’han netejat les canals de la coberta.

Per últim, el mes d’octubre s’ha instal·lat una 
nova sorrera al pati de la llar d’infants, ja que les 
fustes estaven malmeses. 
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Segur que quan recordem moments feli-
ços de la nostra infància venen a la nos-
tra memòria estones de joc en família. 
A través del joc, els infants aprenen, s'ex-
pressen i reforcen la seva autoestima. A 
més, és una oportunitat fantàstica per 
enfortir el vincle i compartir moments 
de qualitat amb els nostres fills i filles. 
Des del local social apostem per crear espais  
familiars, tallers i activitats per explorar ple-
gats la creativitat i el joc.
 
El 29 de juny vam començar el cicle de dina-
mització familiar Jocs i família, que vam in-
augurar amb una tarda de circ als jardins de 
l'església. Ens ho vam passar d'allò més bé, 
amb pinta - cara, treballs manuals, jocs de 
malabarisme i d'equilibri i també molta mú-
sica!!! La nostra idea és fer aquestes troba-
des familiars entorn del joc, durant tot l’any 
escolar. Trobades per compartir en família, 
amb els avis, els pares, els cosins i els amics. 
Tothom hi està convidat perquè des del lo-
cal creiem ferventment que el joc no té edat. 

Local social
LA VIDA DEL POBLE

Ja amb la caloreta de l'estiu vam optar per 
una activitat creativa. Així, al juliol, vam fer un 
taller de manualitats que també va ser molt 
divertit. Tot dinamitzat per la Laura Plana, que 
estava fent les seves pràctiques al local social 
i que va tenir cura de tots els detalls d'aquest 
taller tan divertit quer vam gaudir tots ple-
gats.
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A l'agost vam aprofitar per carregar piles i 
descansar però ja a la segona quinzena vam 
tornar amb totes les activitats de la Festa Ma-
jor. I entre tanta activitat festiva vam arribar 
al setembre i ja vam començar els preparatius 
per les activitats anuals del local social. Aquest 
curs, amb moltes novetats com, per exemple: 
el curs de ioga en cadira, el curs d'estiraments 
i relaxació i els cursos d'Instagram nivell usua-
ri i també més específics per a emprenedors. 
Però tot i l'embolic de les inscripcions i els 
cursos, també vam tenir la nostra trobada de 
Jocs i família, en aquesta ocasió a la sala gran 
del local social. Molta música i diversió que 
ni la pluja, ni el mal temps van poder parar. 
Us convidem a continuar participant en les 

activitats que proposem, us animen a venir, a 
fer propostes, a implicar-vos-hi perquè tot el 
que fem és per a vosaltres.

Volem enfortir els llaços entre la gent del po-
ble, oferint espais d'oci saludable i enriquidor, 
cultura i diversió a l'abast de tothom. Aquest 
és el nostre lema i per això gairebé totes les 
activitats culturals i d'oci que oferim són gra-
tuïtes i intentem també oferir un ventall de 
formacions i activitats esportives accessible i 
de qualitat. Vine al local social. Tenim moltes 
propostes i activitats per a tu!!!

Segueix-nos a l’Intagram (@localsocialcamp-
llong) i al facebook (Ajuntament de Campllong).

El mercat laboral a  Campllong

Actualment, tenim ubicades 65 empreses al 
municipi. D’aquestes, 13 són indústries, 10 dels 
sector de la construcció, 3 del sector agrícola, 
12 al sector ramader i 27 del sector serveis. En 
referència al nombre de contractacions, les em-
preses de Campllong, han realitzat 406 noves 
contractacions durant el primer semestre del 
2022, 74 més que el mateix període de l’any an-
terior. D’aquestes 180 tenen caràcter indefinit 
o indeterminat. És a dir, el 44,33% de les noves 
contractacions. Tot segons les darreres dades 
publicades a Xifra (Informació estadística local).

El primer semestre de 2022, ha finalitzat amb 
338.081 persones aturades registrades a les Ofi-
cines de Treball de Catalunya. A la comarca del 
Gironès, hi ha 8.541 persones registrades a les 
llistes de l’atur, de les quals 3.865 són homes i 
4.676.  El nombre de persones registrades a l’atur 
disminueix un 22,38% respecte de l’any anterior. 
La taxa d’atur en finalitzar el primer semestre de 
l’any 2022 s’ha situat en un 9,12% al Gironès. La 
taxa d’atur a Campllong és del 5,17%.  

A Campllong, hi ha 9 persones registrades a les 
llistes de l’atur en finalitzar el primer semestre 
de 2022, el mateix nombre que l’any anterior.  El 
perfil de la persona aturada a la comarca és el 
de menor de 30 anys o major de 45 anys sense 
estudis o estudis secundaris obligatoris ocupat 
en el sector serveis.

Espai Feina
Des de l’Ajuntament de Campllong, per donar 
resposta als canvis del mercat laboral s’ofereix 
el Programa Espai Feina. Un programa dirigit a 
veïns i veïnes del municipi que estan en procés 
de recerca o millora laboral. Enguany, 22 veïns i 
veïnes han sol·licitat el servei. El programa tam-
bé va dirigit a les empreses del municipi per tal 
d’oferir una borsa de candidat/es locals i un pro-
grama de formació adaptat. 

L’horari d’atenció al públic és el dimecres quin-
zenalment a les oficines de l’Ajuntament. Podeu 
reservar cita prèvia trucant al 972 46 15 04 o bé 
podeu escriure a promocioeconomica@girones.
cat.  

Font: Xifra Diputació de Girona

Josep Rabasseda i Sánchez
Tècnic d’orientació laboral Espai Feina. 
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La població augmenta la seva esperança de vida 
però clarament l'objectiu de tota persona és te-
nir una vida de qualitat. No es tracta només de 
viure més, es tracta de viure bé. Últimament, sen-
tim a parlar molt de l'envelliment actiu però, 
què es exactament? Quins aspectes comporta? 
Segons l'OMS és el «procés pel qual s'opti-
mitzen les oportunitats de benestar físic, so-
cial i mental durant tota la vida, amb l'objec-
tiu d'ampliar l'esperança de vida saludable, la 
productivitat i la qualitat de vida en la vellesa». 

L'illa d'Okinawa, al Japó, al nord de Taiwan, té el 
percentatge més alt de centenaris al món. Quin és 
el seu secret?
 
• La dieta de la població d'Okinawa consisteix en 
el 80% de les plantes i el 20% dels peixos.
 
• Un altre punt és no menjar en excés. Ells practi-
quen una tècnica segons la qual s'aturen de men-
jar quan estan un 80 % tips.
 
• La gent gran d'Okinawa pràctica exercicis diaris 
que són útils no només per al cos sinó per la ment. 
La majoria pràctica taitxí, però també fan kara-
te, jardineria, dansa, ioga i arts marcials, la qual 
cosa permet mantenir la ment i el cos en condici-
ons de combat.
 
• Tenen un ritme més lent de la vida, i mantenen 
una estreta relació amb la família.

• Practiquen l'"Ikigai", traduït literalment com "el 
sentit de la vida." Els residents de l'illa estan con-
vençuts que ningú no ha de viure només per a sí 
mateixos i tant li fa els anys que tinguin. Ells sempre 
ajuden els altres i tracten de trobar una nova missió. 

Casal de jubilats de Campllong
Però, com podem adaptar aquests costums d'Oki-
nawa a la nostra vida quotidiana?

• Fer exercici físic és clau. Tota activitat suma: sortir 
a caminar, fer les tasques domèstiques, jugar amb 
els nets, treballar a l'hort o al jardí... També convé 
que feu exercicis per tonificar i enfortir els músculs 
i mantenir la mobilitat de les articulacions. Al lo-
cal social oferim moltes possibilitats d'exercici que 
podrien ajudar-vos a incorporar l'exercici a la vos-
tra vida. A més d'estar en forma i més saludables, 
reduireu les possibilitats de caure. El problema és 
que no sempre tenim la capacitat ni les ganes de fer 
exercicis. Llavors intentem aprofitar les estones a la 
cadira, per mobilitzar braços i cames. Pots posar-te 
una alarma i aixecar-te cada hora per anar a l'habi-
tació o a la cuina a beure un got d'aigua. Tot suma.

• Un altre punt és mantenir-te en contacte amb 
la natura, gaudir d'estones de sol i fer passejades 
en el nostre entorn natural, pels boscos o la platja. 
Són activitats que contribueixen a la nostra salut 
física i mental.

• Cuida i alimenta les teves relacions socials, amb la 
família i també amb els amics de tota la vida. Moti-
va't a sortir perquè mantenir actives les teves relaci-
ons socials és determinant per al benestar personal.

•  I tot i que no estem al Japó, troba el teu pro-
pi Ikigai, alguna activitat per mantenir-te ocupat, 
per sentir-te útil, per donar un sentit a la vida. Per 
exemple fer algun taller que et motivi de pintura 
o d'escriptura, estudiar algun idioma, treballar a 
l'hort, participar en grups de petanca o a un casal 
de dia. Ara és el moment per fer allò que t'agrada.

• Per últim, cuida la teva alimentació, segueix les re-
comanacions del teu metge i procura menjar variat i 
sobretot evita o redueix el consum d'alcohol i tabac.

En conclusió, fer-se gran no vol dir emmalaltir. És 
un procés d'adaptació a una nova situació física 
i psicològica que requereix mantenir uns estils de 
vida saludables adaptats a aquesta nova etapa de la 
vida, tenint molt en compte que petits canvis man-
tinguts de l'estil de vida tenen grans efectes sobre 
la salut.

Angela Vergara
Tècnica del Casal de jubilats de Campllong

Benestar i qualitat de vida a la vellesa
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Llar d’infants  “El tractoret”
Ja hem iniciat el curs i a 
poc a poc els infants s’han 
anat adaptant durant 
aquestes primeres setma-
nes als companys, educa-
dores i espais de la llar. 

Tot l’equip del Tractoret 
tenim moltes ganes de compartir grans estones 
amb els menuts de la casa i poder-los acompa-
nyar en aquest procés tan bonic on s’enriquiran 
de noves experiències. És per això que cada un 
dels espais de la llar estan pensats per oferir opor-
tunitats d'aprenentatge i convidar a l'infant al joc.

A cada un dels racons de la llar s'hi plantegen di-
ferents propostes pedagògiques pensades amb 
les necessitats i els interessos que mostren els 
infants, tenint en compte el seu nivell de desen-
volupament i les seves capacitats.

Els infants, en aquests racons, es converteix en 
els protagonistes del seu propi aprenentatge, es-
devenen investigadors i exploradors de l'entorn, 
ja que es mouen lliurement prenent les seves 
pròpies decisions i seguint els seus interessos.

Tanmateix, aquests espais de joc, permeten 
als infants relacionar-se, comunicar-se i enri-
quir-se mútuament, amb els seus companys 
d'aula. L'educadora serà la que s'encarregarà de 
guiar i observar l'infant mentre aquest desenvo-
lupa el seu joc.

D’altra banda, ens fa molta il·lusió tornar a obrir 
les portes de bat a bat per recuperar totes aque-
lles trobades i festes que hem compartit sempre 
amb les famílies: la Castanyada, Nadal, el Sant 
Jordi... ja que per nosaltres, la família, forma 
part de la vida de l’escola i l’acompanyament 
dels infants el fem entre tots.
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EDUCADORA SOCIAL
Aïda Noriega

Assessorament, orientació, seguiment i 
tramitació:
    • Famílies
    • Infància
    • Adolescència
    • Joventut

DIJOUS QUINZENAL, de 8h a 12h
972.20.19.62 (cita prèvia)

TREBALLADORA SOCIAL
Sandra Parés

Assessorament, orientació, seguiment i 
tramitació:
    • Famílies
    • Gent Gran
    • Persones soles
    • Discapacitat i/o dependència

DIJOUS, de 8 a 15h
972.20.19.62 (cita prèvia)

Serveis socials de Campllong
Hola a tothom! 
Ens volem presentar. 
Som l’equip de Serveis 
Socials de Campllong; 
l’Aïda Noriega, educa-
dora social i la Sandra 
Parés, treballadora so-
cial. 

L’equip es va formar al mes d’abril i per aquest 
motiu hem cregut oportú que aquesta és una 
bona ocasió per poder-nos presentar.

Tanmateix, volem aprofitar aquest escrit per 
explicar-vos breument què són els Serveis So-
cials per totes aquelles persones  que no ens 
coneixeu. 

QUÈ SÓN ELS SERVEIS SOCIALS?
Són els serveis més pròxims al ciutadà, formats 
per una treballadora social i una educadora so-
cial. Atenem situacions individuals i/o familiars 
de necessitat social. Entre les nostres funcions 
hi ha les d'oferir informació, assessorament i 
orientació. També diagnostiquem, valorem i 
intervenim en situacions de risc social i en en-
carreguem dels tràmits sobre recursos i presta-
cions socials.

QUI HI POT ACCEDIR?
Totes aquelles persones que resideixen als mu-
nicipis de la comarca del Gironès, en aquest 
cas, Campllong i Sant Andreu Salou.

QUI SOM?
Per acabar, us informem que ens trobem a 
l’Ajuntament de Campllong els dijous (els ho-
raris els teniu amb la informació de cada pro-
fessional).  

Si voleu concertar hora de visita només cal que 
truqueu: 972- 201962 (Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt).

Us hi esperem per tot allò amb el que us pu-
guem ajudar, assessorar i orientar.
Tenim les portes obertes!

Equip de Serveis Socials bàsics de Campllong

D’esquerra a dreta. l'Aïda, l’educadora social, i la San-
dra, la treballadora social.
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Festa Major 
Aquest any hem tornat a fer una Festa Major 
amb la majoria d’activitats com abans de la pan-
dèmia. Uns dies abans es va fer la caminada po-
pular nocturna, gaudint del clar de la lluna plena 
i a l’arribada vam recuperar forces amb coca i 
ratafia.

Les activitats entre setmana van començar el 
dimecres amb la mainada pintant el carrer amb 
guixos. 

Dijous, aquest any tant al matí com a la tarda, hi 
van haver inflables d’aigua i un canó d’escuma a la 
pista. Qui hi va participar va gaudir-ne de valent. 
Després dels inflables hi havia programat un con-
curs de fer truites que per falta d’inscrits no es va 
realitzar.

Divendres a la tarda van començar a tocar les 
campanes anunciant l’inici oficial de la Festa Ma-
jor i, tot seguit, vam recuperar la nostra Cursa de 
Cargols, en la qual es van veure cargols que no es 
van moure de la sortida, d’altres que s’estimaven 
més intentar canviar de carril i els que avançaven 
endavant posant emoció a la cursa.

Les havaneres de Les Anxovetes van encetar els 

concerts de la Festa, oferint un repertori clàssic 
però fresc a la vegada, on no hi van faltar temes 
com "El Meu Avi", "La Bella Lola". Van animar al 
públic que s’hi va aplegar i també el van fer can-
tar en més d'una ocasió. En acabat, es va oferir 
cremat.

El dissabte, aquest any al matí, al pavelló es va fer 
animació infantil amb el grup Ambauka, que van 
fer cantar, ballar, jugar i passar-s’ho bé a petits i 
grans. A la tarda, esquivant la pluja, vam poder 
veure desfilar pels carrers a la Colla Gegantera 
de Campllong amb en Quirze acompanyat de les 
colles de Calonge i Riudarenes. I vam acabar el 
dissabte amb el Concert Jove, amb Itaca Band, 
Masovera Barbuda i Dj Calvins, que van aplegar 
un nombrós públic amb ganes de cantar i ballar 
amb tota normalitat.

El diumenge al matí es va fer la missa amb 
acompanyament de la Coral de Sant Andreu i, 
en acabar, vermut als jardins de l’Església, amb 
l’actuació d’Anna Pérez i Fonso Castillo. A la tar-
da, també als jardins, es van fer jocs per a tota 
la família i, tot seguit, l’Orquestra Selvatana va 
tocar sardanes a la plaça i va fer el concert i el 
ball de festa a l’esplanada.

AE Campllong
Des de l'Associació Esportiva Campllong us pre-
sentem un recull de fotos representatives de les 
diferents activitats i marxes en què hem partici-

pat durant aquesta tardor que són les següents: 
Irati extrem Btt, Oncobike, Catalunya bike race, 
Sea otter europe, Esperxada i Pescacorriols.
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Dilluns vam recuperar la tradicional ruta amb bici-
cleta pel poble amb berenar per als assistents i, al 
vespre, es va fer l’últim concert a l’esplanada amb 
Akoblats, que ens van sorprendre amb cançons 
populars catalanes amb fusió de cobla i rock que 
no van deixar indiferent a ningú.

Repassant les activitats, han estat uns dies farcits 
d’activitats i concerts, activitats més petites i d’al-
tres de més envergadura, muntant, desmuntant, 

etc. Tot un èxit tenint en compte la poca gent que 
hi ha al darrere organitzant-ho. Agraïm a tots els 
membres de la Comissió de Festes que hi han par-
ticipat, ja sigui organitzant o treballant a peu del 
canó. Sense ells no tindríem Festa Major. Agraïm 
a tots aquells/es que ens han ajudat i també do-
nem les gràcies a tothom qui ha sortit de casa per 
a venir a gaudir de les activitats de la nostra Fes-
ta Major. Esperem que us ho hagueu passat bé. 
Moltes gràcies.
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MUSICANT 2022
El cicle de música del país Musicant va tancar la 
seva 19a edició el dissabte 3 de setembre passat 
amb l’actuació de Marina Rossell, qui visitava per 
tercera vegada al poble, en aquesta ocasió acom-
panyada al piano per Xavi Lloses. Va ser el concert 
presentació del seu darrer treball "300 crits", tot 
intercalant peces del seu repertori habitual.  Un 
comiat musical entranyable per un cicle que va co-
mençar, com ja és tradició, amb música clàssica i 
literatura: la proposta Musicàtnia amb l’orquestra 
de corda Terrassa 48 i Marta Valero a la veu de so-
prano, oferiren un programa noucentista relacio-
nat amb l’escriptora Caterina Albert. Música. 

El següent concert va estar dedicat a la rumba ca-
talana amb el grup Sabor de Gràcia, un conjunt 
liderats per Antoni Carbonell, tot un mestre de ce-
rimònies qui connectà amb el públic tant musical 

com humanament des del minut u. Una bona part 
dels temes que ens oferiren eren en català. 

Parlant d’entrega amb el públic, l’actuació del di-
jous 1 de setembre a càrrec de les Balkan Paradise 
Orchestra va ser tot un manifest musical feminis-
ta. Deu joves instrumentistes de vent i percussió 
amb els seus instruments i les seves coreografies 
incansables interpretaren temes propis d’influèn-
cia klenzmer, catalana i de la música pop. 

El divendres 2 de setembre  va ser el torn del rock 
català amb un dels grups més potents de l’actuali-
tat: Obeses, acompanyats de forma entusiasta  pel 
Cor d’Obeses. Sota el títol "Amb l’ai al cor", el grup 
d'Osona liderat per Arnau Tordera va desgranar les 
peces del seu CD "Fills de les estrelles" amb d’altres 
clàssics dels primers treballs, oferint un espectacle 
de llum i so impactant. 

Amb tots aquests artistes, enguany a Campllong 
hem tingut un programa musical per sentir-nos or-
gullosos. Com sempre el Musicant és una realitat 
gràcies a les col·laboracions dels amic i amigues 
de la comissió de festes, els patrocinadors públics i 
privats i per sobre de tot els músics i el públic que 
de manera fidel ens acompanya cada any.  Moltes 
gràcies a tothom i fins la propera!

Marina Rossell

Musicàtnia

Balkan Paradise Orchestra Obeses

Sabor de Gràcia
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Casal d’estiu
Enguany, el casal de Campllong s’ha realitzat 
entre els dies 26 de juny fins al 26 d’agost, 
amb participants que han cursat des de P3 fins 
a 2n d’ESO.

S’han utilitzat el pavelló municipal, les sales 
del local social, els jardins de l’església, l’es-
planada del pavelló, la pista exterior i, els dies 
sobre rodes, han anat per diferents llocs del 
poble o fins a d’altres pobles, segons l’edat.

Al casal, els nens i nenes han pogut retrobar-se 
amb d’altres nens i nenes de diferents edats o 
que van a altres escoles i no solen coincidir. 
Han fet activitats de pintura, fang, jocs espor-
tius, s’han disfressat, han mirat pel·lícules, 
han fet tallers, etc.

Una novetat d’enguany ha estat l’hora d’acolli-
da, de 8 a 9, la qual ha estat molt benvinguda 
per les families.

Partien sempre sobre un organigrama base 
en el qual els dilluns feien tallers varis; els di-
marts, sortida sobre rodes; els dimecres, ana-
ven a la piscina a Cassà; els dijous, feien jocs 
d’aigua; i els divendres, activitats del centre 
d’interès.

A més d’aquestes activitats s’han realitzat di-
ferents sortides, com per exemple, Granja de 
Can Feliu, Museu de La Selva, Parc Francesc 
Macià, de Malgrat de Mar i platja agafant l’au-
tobús. I també es va fer l’acampada al bosc de 
Can Nosa.
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Salut
El programa de benestar emocional i salut 
comunitària

Com és àmpliament conegut, la pandèmia ha tin-
gut una gran repercussió en el benestar emocio-
nal i el patiment mental de la tota la població i en 
totes les franges d’edat. El confinament, a més, 
va afectar especialment a població infantil, ado-
lescents, joves, persones amb solitud no volguda 
així com a persones amb situació d’atur o amb 
situacions vitals estressants.

Tot i que els Equips d’Atenció Primària ja realitza-
ven nombroses accions de promoció i prevenció 
de la salut a nivell comunitari, amb la pandèmia 
i els seus efectes devastadors, el Departament 
de Salut va desplegar el Programa de Benestar 
Emocional i Salut Comunitària, amb l’objectiu de 
reforçar els Equips d’Atenció Primària per la seva 
vessant de salut comunitària.

El Programa, desplegat des del mes d’abril a 
l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Cassà de la Sel-
va té dues línies d'intervenció. Per una banda, 
promoure el benestar emocional i, per l'altra, 
la millora dels hàbits alimentaris i de salut de la 
població. Aquests objectius es concreten en in-
tervencions grupals, prescripció de serveis de la 
comunitat, així com  la participació en els projec-
tes comunitaris que es duen a terme als Equips 
d’Atenció Primària als diferents consistoris i endi-
ferents entitats socials.

L’objecte de les intervencions es dirigeix a aque-
lles persones que es troben en una situació de 
vulnerabilitat i risc, evitant que aquesta situació 
pugui derivar en un deteriorament de la seva sa-
lut mental. Per dur a terme aquestes activitats, 
el Programa inclou la incorporació de dues noves 
figures: la referent de benestar emocional comu-
nitari i  la nutricionista.

A l’ABS de Cassà, s'està participant en Projectes 
d’Acció Comunitària conjuntament amb altres 
agents comunitaris i properament es duran a ter-
me grups de benestar emocional, grups de crian-
ça, grups de reeducació alimentària en diferents 
patologies i altres grups d’empoderament perso-
nal. Alhora, es desplegarà també el Programa de 
Prescripció Social que permetrà prescriure els ac-
tius en salut dels nostres pobles, a les persones 
que ho requereixin (entenem com a "actiu en sa-
lut" un recurs que dona salut i benestar a les per-
sones. Ho poden ser diferents equipaments com 
la biblioteca i el pavelló; entorns, com parcs i vies 
verdes; i entitats i activitats comunitàries, com 
activitats esportives, jornades lúdiques..., etc). 

El Programa de Benestar Emocional i Salut Co-
munitària vol esdevenir doncs una eina eficaç de 
promoció de la salut i del benestar emocional, de 
prevenció i de detecció de situacions de risc.

Equip d’Infermeria d’Atenció Primària
CAP Cassà de la Selva
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Aquest proper trimestre
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
17 de novembre, 15 de desembre i 19 de gener.

LA NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:
28 de novembre i 20 de desembre.

LA DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ ELS DIES: 
12 de novembre, 10 de desembre i 7 de gener.

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: 

CASTANYADA POPULAR
Dissabte, 12 de novembre.

CAMINADA POPULAR
Diumenge, 13 de novembre.

ACTIVITATS:

ACTIVITATS  PER LA MARATÓ DE TV3
Diumenge, 18 de desembre. 

HOMENATGE A LA GENT GRAN 
DE CAMPLLONG
Diumenge, 20 de novembre. 

JOC DE LA QUINA
Diumenge 25 i dilluns 26 de desembre i diumenge, 1 de gener.




