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CARTA DE L’ALCALDE

Campllongueses/os, 
Sembla que tornem a la casella de sortida i ja po-
dem gaudir de certa “normalitat” i així s’ha fet 
evident amb la tornada de la Fira Comarcal de Pri-
mavera. Després d’una aturada de quasi 3 anys (2 
edicions), la Fira ha tornat a lluir i per fi se n’ha po-
gut celebrar la 38a edició en un any en què hauríem 
d’haver arribat a la 40a. Ho ha fet amb tot l’embol-
call i remenament habitual, sembrant el centre del 
poble d’activitats, exposicions, concursos, parades, 
espais comercials i carpes que han condicionat al-
gunes de les activitats habituals en alguns espais, 
(pavelló, Local...) durant uns 15 dies. 

Ha estat un any en què, tot i que per nombre d’ex-
positors, assistents i altres pot haver estat un any 
normal, en canvi segur que passarà en el record de 
la nostra història recent, per ser l’any del retroba-
ment amb l’activitat més important que es desenvo-
lupa anualment al nostra poble. Després d’aquesta 
parada de 3 anys, és d’agrair que els voluntaris de 
sempre, més alguns altres de nous s’hagin activat 
per fer possible una gestió tant important com és el 
muntatge i desmuntatge de l’espai firal. I l’empenta 
dels 2 dies de la Fira, pencant per fer que les activi-
tats, que els serveis de bar-restaurant, el control de 
les activitats, parades i estants funcionin. I al perso-
nal de l’Ajuntament, que aquests dies han de fer un 
esforç extra ja que molta part d’ells hi col·laboren 
de forma desinteressada els dies de la Fira. 

Tots plegats heu fet que la Fira es tanqués de for-
ma exitosa una vegada més i així es va reconèixer 
en el sopar que es va fer posteriorment el dissabte 
següent. Una vetllada en reconeixement a aquest 
treball, en la qual es reconeix explícitament a al-
guns dels participants la seva implicació, constància 
o eficàcia, ja sigui amb feina, amb idees o perseve-
rança en l’organització, o en els treball preliminars 
o en el seu desenvolupament. I agraïm de forma 
expressa a la Comissió organitzadora, que durant 
l’any planifiquen les activitats que acaben donant 
forma a la Fira. Gràcies!!!

També estem en plena efervescència de les obres 
que es varen encarregar a l’anualitat passada i que, 
per diversos motius, han patit retards. Per això te-
nim obres en la formació de la via verda intermu-

nicipal, al lateral del camí de Sant Andreu, amb la 
instal·lació d’un semàfor per creuar la C-25. També 
en aquest moment es treballa en l’arranjament del 
revolt de cal Tato, amb la consolidació del marge, 
i amb l’obertura del tram que ens portarà fins a 
Llambilles, amb les senyalitzacions corresponents. 
També s’han pogut fer les pavimentacions del camí 
dels veïnats de Can Bosch i Can Dionís i part del 
camí d’anar a Sant Andreu i els treballs de manteni-
ment que surten amb el dia a dia. 

Esperem en els propers dies resoldre les obres al 
Museu i quedem a l’espera dels projectes presen-
tats als Fons New Generation de la Comunitat Euro-
pea: 1) Renovació de finestres a l’Ajuntament i mi-
llora de l’embolcall del Local Social; 2) Implantació 
de fotovoltaica als edificis municipals; 3) Reforma 
d’instal·lació de calefacció i aire condicionat al Lo-
cal Social; 4) Renovació de vehicles “toro”; 5) Carril 
bici de la rotonda a l’església; 6) Arranjament de la 
via verda riera Seca, dels quals esperem la resolució 
amb un interrogant.

Esperem que els propers mesos siguin de confirma-
ció de la nova normalitat i que es faci evident en el 
dia a dia de tots nosaltres i que les activitats retor-
nin a un punt normal. De fet, fa uns dies que l’Ajun-
tament rep més llicències d’obres, tenim la taxa de 
desocupació en un estàndard normal 8/9 (si us tro-
beu en aquesta situació, cal que contacteu amb el 
servei de Promoció econòmica del Ajuntament a fi 
d’ajudar-vos a buscar feina). Salut!!!

Lluís Freixas i Vilardell, 
Alcalde de Campllong

TORNEM A TENIR FIRA
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RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUN-
TAMENT DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE  2021

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

Els reunits per unanimitat acorden l’aprovació dels esborranys de les 
actes de les sessions ordinària del dia 30 de setembre i extraordinà-
ria i urgent dels dies 4 i 25 de novembre.

2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DEL TER

Els reunits per unanimitat acorden aprovar la modificació dels Esta-
tuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova denominació Consorci del Ter) 
acordada per l’Assemblea General del Consorci per acord plenari del 
29 de setembre de 2021, d’acord amb el text que figura a l’expedient. 

3.- ATRIBUCIÓ PER DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG 
AL CONSORCI D’AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA 

Els reunits per unanimitat acorden atribuir per delegació de les com-
petències del servei d’abastament en alta de Campllong al Consorci 
d’Aigües Costa Brava Girona, així com també sobre els serveis i les 
instal·lacions, presents i futurs vinculats de conformitat amb l’article 
15 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

4.- APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI MARC DE DELEGACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SE-
LECTIVA I VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS MITANÇANT 
RECOLLIDA PORTA A PORTA, A TRAVÉS DEL QUAL ES DUU A TER-
ME L’ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER A LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA I GESTIÓ 
DE RESIDUS PER PART DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

Els reunits per unanimitat acorden aprovar el conveni exposat a 
l’inici d’aquest punt 4t.
 
5.- APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI MARC DE DELEGACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMAR-
CAL DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECO-
LLIDA I REUTILITZACIÓ DE MOBLES I VOLUMINOSOS, A TRAVÉS 
DEL QUAL ES DUU A TERME L’ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE 
DADES PERSONALS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECO-
LLIDA I REUTILITZACIÓ DE MOBLES I VOLUMINOSOS PER PART 
DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. X2020000295

Els reunits per unanimitat acorden aprovar el conveni exposat a 
l’inici d’aquest punt 5è. 

6.- ADHESIÓ AL PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ 
TÈCNICA EN MATÈRIA DE GESTIÓ ENERGÈTICA ALS MUNICIPIS 
DE LA COMARCA DEL GIRONÈS

Els reunits per unanimitat aproven l’adhesió de l’Ajuntament de 
CAMPLLONG al Pla de serveis en matèria d’assistència i coope-
ració en matèria de gestió energètica als municipis del Gironès.

7- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2022 

VOTACIONS: 
Els reunits per 6 vots a favor i 1 abstenció acorden APROVAR in-
icialment el Pressupost GENERAL de l’Ajuntament de Campllong 
per l’exercici 2022, l’import consolidat del qual en els seus estats 
de despeses i ingressos és de 1.323.541,12 euros, constituït per:

I. Pressupost propi de la Corporació, d’import 1.288.484,00 euros.
II. Pressupost de l’Organisme autònom Museu del Camp, d’im-
port 14.000,00 euros.
III. Estat de previsió de despeses i ingressos de la societat mer-
cantil Campllong Iniciatives SA, d’import 27.057,12 euros.

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

INGRESSOS AJUNTAMENT MUSEU DEL 
CAMP

CAMPLLONG 
INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLIDAT

CAPÍTOL I 650.446,50 0,00 0,00 0,00 650.446,50

CAPÍTOL II 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

CAPÍTOL III 254.580,00 10,000,00 0,00 0,00 264.580,00

CAPITOL IV 293.046,00 4.000,00 27.057,12 -6.000,00 318.103,12

CAPÍTOL V 23.560,00 0,00 0,00 0,00 23.560,00

APROF. URBANÍSTIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR.- CORRENTS 1.281.632,50 14.000,00 27.057,12 -6.000,00 1.316.689,62

CAPÍTOL VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL VII 6.851,50 0,00 0,00 0,00 6.851,50

INGR. CAPITAL 6.851,50 0,00 0,00 0,00 6.851,50

CAPÍTOL VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.288.484,00 14.000,00 27.057,12 -6.000,00 1.323.541,12
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i APROVAR les Bases que serviran per a la seva execució i 
que es troben a l’expedient administratiu.

8.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ 
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I DEL PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL TERCER TRIMESTRE DE 
2021 – X2021000121

Els reunits es donen per assabentat dels informes que es 
troben a l’expedient administratiu.

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

Del registre 2021DECR000253 de data 27/09/2021 al regis-
tre 2021DECR000356 de data 10/12/2021.

10.- ASSUMPTES URGENTS

No n’hi ha. 

11.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde passa a detallar algunes de les reunions i visi-
tes que ha fet aquests últims mesos per l’Ajuntament: 

- 15 d’octubre, reunió amb Sumar, Serveis Públics d’Acció 
Social de Catalunya SL.
- 20 d’octubre, reunió amb el Consorci de les Vies Verdes de 
Girona i Consell d’Alcaldes del Gironès.
- 27 d’octubre, Comissió d’Urbanisme de Girona i Comissió 
d’Urbanisme de Girona, secció de sòl no urbanitzable.
- 4 de novembre, reunió amb el Consorci de les Vies Verdes 
de Girona.
- 15 de novembre, reunió amb els veïns del municipi i els 
tècnics del Consell Comarcal del Gironès per la recollida 
d’escombraries porta a porta. 
- 16 de novembre, entrevista a ràdio Cassà.
- 19 de novembre, reunió amb el Consorci de les Vies Ver-
des de Girona.
- 23 de novembre, visita al Jutjat per aportar documentació 
d’una demanda de responsabilitat patrimonial presentada.  
- 1 de desembre, Comissió d’Urbanisme de Girona, i Comis-
sió d’Urbanisme de Girona, secció de sòl no urbanitzable.
- 2 de desembre, Ple ordinari del Consorci de les Vies Ver-
des de Girona.
- 3 de desembre, reunió amb representants de l’empresa 
Aglomerats Girona, adjudicatària del contracte d’obres de 
millora de camins municipals, per tractar l’inici de les obres 
que es preveu que sigui abans de finals d’any. 
- 15 de desembre, Consell d’Alcaldes del Gironès. 

DESPESES AJUNTAMENT MUSEU DEL 
CAMP

CAMPLLONG 
INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLIDAT

CAPÍTOL I 313.350,00 0,00 0,00 0,00 313.350,00

CAPÍTOL II 735.110,50 13.850,00 9.797,12 0,00 758.757,62

CAPÍTOL III 1.900,00 150,00 1.510,00 0,00 3.560,00

CAPÍTOL IV 138.825,00 0,00 2.000,00 -6.000,00 134.825,00

CAPÍTOL V 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

DESPESES CORRENTS 1.192.185,50 14.000,00 13.307,12 -6.000,00 1.213.496,62

CAPÍTOL VI 24.373,50 0,00 0,00 0,00 24.373,50

CAPÍTOL VII 59.990,00 0,00 0,00 0,00 59.990,00

DESP. CAPITAL 80.363,50 0,00 0,00 0,00 80.363,50

CAPÍTOL VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL IX 15.935,00 0,00 13,750,00 0,00 29.685,00

DESP. FINANCERES 15.935,00 0,00 13,750,00 0,00 29.685,00

TOTAL 1.288.484,00 14.000,00 27.057,12 -6.000,00 1.323.541,12

SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla de personal municipal, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i per-
sonal laboral:

PERSONAL 
FUNCIONARI

GRUP NÚM. VACANTS OBSERVACI-
ONS

Habilitació de caràcter nacional

Subescala Secretaria - intervenció

Secretàri/a - 
Interventor/a A1 1 -

Escala Administració General

Subescala Administrativa

Administratiu/va 
- Comptable C1 1 1

Ocupada
interinament

Subescala Auxiliar

Auxiliar
Administratiu/va C2 1 -

PERSONAL 
LABORAL

GRUP NÚM. VACANTS OBSERVACI-
ONS

PERSONAL LABORAL FIX

Arquitecte 
tècnic/a A2 1 -

Animador 
socio-cultural C1 1 1 Promoció 

interna

Animador 
socio-cultural C2 1 - Plaça a

amortitzar

Operari
manteniment AP - 1

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Auxiliar 
Administratiu/va C2 1 1
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12.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I 
GESTIONS REALITZADES

La Regidora Roser Freixas destaca les activitats culturals, 
com són la jornada de portes obertes del Museu del 
Camp que es va fer el mes d’octubre, en la qual va parti-
cipar la Colla Gegantera de Campllong, o els espectacles 
infantils del Local Social, que aquest trimestre han estat 
tres, atesa la bona acollida dels quals es preveu continu-
ar-ne fent. 

Aquest cap de setmana s’han programat diferents actes 
de suport a la Marató de TV3. Aquest any s’han previst 
majoritàriament a l’exterior. Les activitats de Nadal pre-
vistes són els pastorets, els patges, la quina i la cavalcada 
de reis, que ja es van preparant i es mirarà si es poden 
fer finalment o cal anul·lar-les a causa de la pandèmia 
del COVID. 

Seguidament la Gemma Johé explica que el dia 6 d’oc-
tubre es va fer una reunió a l’empresa PROTIR perquè 
redactés el projecte a presentar per obtenir subvencions 
europees de millora de l’eficiència energètica dels edifi-
cis municipals. El dia 11 de novembre es va reunir amb 
els tècnics del Consell Comarcal per la implantació del 
porta a porta. El dia 15 de novembre es va fer la reunió 
amb els veïns també relativa a la recollida porta a porta, 
la qual va ser molt profitosa i detallada, i al llarg d’aquella 
setmana es van fer més reunions per la implantació del 
porta a porta. 

L’Alcalde afegeix que la implantació del porta a porta ha 
estat una “sotregada” en la manera de fer les coses fins 
ara en relació a la recollida de residus però tot i que a 
alguns veïns els costa l’adaptació, mica en mica sembla 
que va bé. La Gemma Johé afegeix que tot i que els can-
vis espanten, el sistema ha funcionat bé i en cas de dub-
tes o suggeriments es poden fer totes les consultes que 
calgui. L’Alcalde afegeix que des de l’Ajuntament s’ajuda 
als veïns i el dimarts a la tarda hi haurà un tècnic a les ofi-
cines de l’Ajuntament, que resoldrà els dubtes dels veïns. 

La Regidora Sílvia Bosch afegeix que alguns veïns tenen 
dificultats per guardar els bujols ja que són molt grans. 
En Lluís i la Gemma expliquen que són d’aquesta mida 
atès que el sistema de Campllong és el de recollida de 
baixa freqüència, que suposa només dos dies de recolli-
da, i en altres pobles els cubells són més petits perquè 
hi ha més dies de recollida. En tot cas, es recomana que 
si algun veí té alguna queixa en aquest aspecte, es faci 
una instància per escrit a l’Ajuntament per si hi ha alguna 
solució. 

En relació als assumptes de l’àrea de Benestar, la Sílvia 
Bosch explica que el 15 d’octubre, tal com ha comentat 
l’Alcalde, es va fer una reunió amb tècnics de l’empre-
sa pública SUMAR per poder tenir un avantprojecte de 
centre per a la gent gran. En aquesta reunió va sorgir la 
necessitat de definir aquest centre, per tant cal analitzar 
la població i les necessitats de la gent de més de 70 o 
75 anys. També es vol agrair l’acompanyament del Con-
sell Comarcal, en concret la Sra. Cari Castillo, qui també 

va assistir a una reunió amb tècnics de la Generalitat el 
dia 1 de desembre passat per mirar d’aconseguir places 
públiques en el centre que es proposa. Des de la Gene-
ralitat s’ha aconsellat redactar l’avantprojecte per saber 
exactament la necessitat del municipi i les rodalies, per 
saber si és millor una residència de la tercera edat de 24 
hores, o uns habitatges tutelats per a gent gran amb poc 
grau de dependència. De moment és l’inici d’un projecte 
llarg però que hem començat a treballar. 

L’Alcalde manifesta que cal fer “números”, mirar que 
aquest projecte tingui suficiència econòmica i buscar 
complicitats amb altres administracions. 

En relació a les subvencions de dependència, ara s’han 
atorgat les de 2021 i s’ha fet un programa de suport a 
la gent gran també des del Consorci de Benestar Social. 
Agraeix molt als tècnics del Consorci les seves tasques.
 
En relació a la salut, es recorden les vacunacions massi-
ves de COVID i la campanya de vacunació de la grip, que 
ja ha començat. També recorda que si hi ha veïns amb 
dificultats per baixar-se l’aplicació de la Meva Salut, des 
de l’ABS de Cassà es prestarà el servei d’ajuda a aquests 
veïns que ho necessitin. 

La Regidora Maria Bosch, explica les actuacions portades 
a terme per l’Associació de Rieres, que en aquest últim 
trimestre s’han fet les aportacions dels socis i s’han por-
tat a terme actuacions a la Riera Nova, Riera Seca, sobre-
tot la neteja de plantes. 

El Regidor Joan Descals parla de l’arribada dels Reis 
Mags, que es prepara de la mateixa forma que l’any pas-
sat, amb alguns canvis perquè la música en viu no es 
quedi només al poble sinó que arribi a tots els racons. 
En relació al Musicant, ja es prepara la contractació de 
grups per l’edició de l’estiu 2022.

El Regidor Àlex Alsina destaca la seva participació a la 
reunió de treball per definir els projectes a presentar a 
les subvencions europees DUS 5.000.

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 13 DE GENER 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 9 de desembre.  

2.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde proposa in-
formar als assistents de les següents comunicacions re-
budes des de la celebració de l’última Junta de Govern:  
Del Registre E2021001869 del 7 de desembre de 2021 
al E2021002020 del 31 de desembre de 2021 i del Re-
gistre d’Entrada E2022000001 de 1 de gener de 2022 al 
E2022000061 de 12 de gener de 2022.  
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RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 DE GENER DE 2022

1.- APROVACIO INICIAL DE LES BASES D’ADJUDICA-
CIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE L’HABITATGE DE 
PROTECCIÓ PÚBLICA DEL CARRER RECTORIA NÚM. 4 

Els reunits per unanimitat aproven inicialment les 
bases que hauran de regir el procediment d’adjudica-
ció de l’habitatge amb protecció oficial destinat a llo-
guer situat al carrer rectoria número 4 de Campllong, 
les quals s’adjunten com annex a la present propos-
ta, SOTMETRE a informació pública l’acord i el text de 
les normes pel termini de vint dies hàbils a fi que es 
puguin presentar al·legacions, reclamacions o sugge-
riments, mitjançant la inserció dels anuncis correspo-
nents al Butlletí Oficial de la Província (BOP),  al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal i DISPO-
SAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació 
durant el termini d’informació pública i d’audiència als 
interessats, les normes que ara s’aproven inicialment 
quedaran aprovades definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
seva publicació.

2.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES 
I LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PEL FOMENT 
DEL TRANSPORT PÚBLIC

Els reunits per unanimitat acorden APROVAR inicialment 
les bases reguladores de subvencions per a fomentar el 
transport públic, mitjançant concessió amb concurrèn-
cia no competitiva, als sol·licitants que compleixin els 
requisits establerts a les mateixes, amb càrrec a l’apli-
cació pressupostaria 4412.48020 Foment transport 
públic - targetes ATM, PUBLICAR al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de la corporació l’anunci 
de les presents bases reguladores de conformitat amb 
allò que estableixen els articles 9.3 de la Llei General 
de Subvencions i 124.2 del ROAS, durant 20 dies hà-
bils i  en el supòsit que no es formulin al·legacions i/o 
reclamacions durant el termini d’informació pública, 
aquests acords quedaran elevats a definitius. 

Els reunits també acorden en el mateix acta FORMULAR 
convocatòria pública per a l’atorgament de les subven-
cions mencionades, condicionada a l’aprovació definiti-
va de les bases reguladores.  

3.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES 
I LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A DES-
PESES DE PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT I DE 
SUBMINISTRAMENTS DE SERVEIS BÀSICS

Els reunits per unanimitat acorden APROVAR inicial-
ment les bases reguladores de subvencions per a des-
peses de productes de primera necessitat i de submi-
nistraments i serveis bàsics, mitjançant concessió amb 
concurrència no competitiva, als sol·licitants que com-

pleixin els requisits establerts a les mateixes, amb càr-
rec a l’aplicació pressupostària 130.48019 Ajudes per 
pal·liar els efectes de la COVID-19 del pressupost muni-
cipal 2022, PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i 
al tauler d’anuncis de la corporació l’anunci de les pre-
sents bases reguladores de conformitat amb allò que 
estableixen els articles 9.3 de la Llei General de Subven-
cions i 124.2 del ROAS, durant 20 dies hàbils i en el su-
pòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions 
durant el termini d’informació pública, aquests acords 
quedaran elevats a definitius. 

Els reunits també acorden en el mateix acta FORMULAR 
convocatòria pública per a l’atorgament de les subven-
cions mencionades, condicionada a l’aprovació definiti-
va de les bases reguladores. 

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 10 DE FEBRER DE 2022

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

Els reunits per unanimitat acorden l’aprovació de l’es-
borrany de l’acta de la sessió de data 13 de gener de 
2022.

2.- CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE TRES SOLARS 
QUALIFICATS COM A BÉNS DEL PATRIMONI MUNICI-
PAL DEL SÒL I L’HABITATGE PER A US D’APARCAMENT 
EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LES FERRERIES. RENOVA-
CIÓ PER UN TERMINI DE 6 MESOS

Els reunits per unanimitat acorden aprovar amb l’em-
presa MMA Louis Vuitton SA una pròrroga per un pe-
ríode de 6 mesos (del 18/02/2022 al 18/08/2022) del 
contracte d’arrendament per a ús d’aparcament dels 
béns patrimonials qualificats com a patrimoni munici-
pal del sòl i habitatge consistent en les 3 parcel·les A, B 
i C números 19, 21A i 21B, situades al polígon industrial 
Les Ferreries, signat per les parts en data 18 de febrer 
de 2021 i establir que es podrà renovar el present con-
tracte per un període no superior als 6 mesos, si l’ar-
rendatari 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. 

La renda de la pròrroga de l’arrendament és de 3.186 
euros més l’import corresponent de l’augment de l’IPC 
de gener de 2021 a gener de 2022, més el 21% d’IVA. 

3.- AUTORITZACIÓ VACANCES BAR RESTAURANT LO-
CAL SOCIAL 2022, ACTUALITZACIÓ PREUS 2022 I DO-
NAR COMPTE DE LES ACTIVITATS REALITZADES EL 
2021

Els reunits per unanimitat acorden: 
1. La proposta de preus dels productes per l’any 2022.
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LLISTAT DE PREUS BAR RESTAURANT 
 LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG

PRODUCTE PVP

CAFÈ 1,00 €

TALLAT 1,20 €

CAFÈ AMB LLET 1,50 €

REFRESC AMB SUCRE 2,40 €

SUC NATURAL 3,50 €

AIGUA 0,00 €

CANYA PETITA 1,50 €

CANYA 1,80 €

GERRA 3,50 €

ENTREPÀ MINI FRED 2,00 €

ENTREPÀ MINI IBÈRIC 3,00 €

ENTREPÀ MINI TONYINA 3,00 €

ENTREPÀ MINI CALENT 2,50 €

ENTREPÀ FRED 4,00 €

ENTREPÀ CALENT 4,50 €

MENÚ DIARI 14,50 €

MENÚ CAP DE SETMANA 24,00 €

PLATS COMBINATS DE 6,00 € A 16,00 €

TAPES DE 4,00 € A 16,00 €
 
2. El tancament del servei de Bar Restaurant per vacan-
ces del personal del dia 21 de febrer al 14 de març de 
2022, ambdós inclosos.
 
3. Donar-se per assabentat de les activitats de dinamit-
zació realitzades per el Bar-Restaurant al llarg del 2021:

“El recull d’activitats i donacions realitzades pel conces-
sionari del bar - restaurant del local social realitzades 
l’any 2021, per la gent de Campllong i les seves asso-
ciacions i/o entitats són les que a continuació es rela-
cionen:

1- Cessió gratuïta de la tarima als actes d’associacions 
municipals (Museu del camp, Festa Major).

2- Col·laboració amb el Musicant amb una copa de cava 
en el concert presentació del cicle musical (cambrers 
que varen servir les copes i les ampolles de cava, a càr-
rec del concessionari).

3- Concert de música 1 d’agost Inaudit (Marta Gómez). 
 
4- Concert de música 8 d’agost Inaudit (The Wireless)

5- Concert de música 15 d’agost Inaudit (Miquel Abras)

6- Concert de música 29 d’agost Inaudit (Stene Mosh-
ka)”.

4.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde propo-
sa informar als assistents de les següents comunicaci-

ons rebudes des de la celebració de l’última Junta de 
Govern: Del Registre E2022000062 de 12 de gener de 
2022 al E2022000300 de 9 de febrer de 2022.

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORINÀRIA DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2022

1.- APROVACIO DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES 
DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE L’HABITATGE DE PRO-
TECCIÓ PÚBLICA DEL CARRER RECTORIA 4

Els reunits per unanimitat acorden: 

1. ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació presentada pel Sr. 
FJBR, en relació als ingressos mínims i màxims per poder 
concórrer en el procediment d’adjudicació de l’habitatge 
amb protecció oficial destinat a lloguer del carrer de la Rec-
toria núm. 4, i modificar les bases reguladores per rebaixar 
el requisit de la xifra dels ingressos familiars ponderats mí-
nims, i fixar-lo en 13.300 euros (import que es correspon 
amb el Salari mínim interprofessional de l’any 2020 aprovat 
per Reial Decret 231/2020, de 4 de febrer). 

2. APROVAR DEFINITIVAMENT les bases que hauran de re-
gir el procediment d’adjudicació de l’habitatge amb protec-
ció oficial destinat a lloguer situat al carrer Rectoria número 
4 de Campllong, les quals s’adjunten com annex a la present 
proposta i que contenen la modificació dels articles 4, 5, 
17 i 21 respecte l’acord d’aprovació inicial del Ple de 20 de 
gener de 2022. 

3. OBRIR la convocatòria pública per la presentació de sol-
licituds, tal com estableixen les bases reguladores, des del 
dia 7 al 20 de març de 2022.

4. DELEGAR a la Junta de Govern la competència d’aprova-
ció de la llista provisional i definitiva de sol·licitants adme-
sos i exclosos i a l’Alcalde de la corporació per la signatura 
del contracte de lloguer i tots aquells tràmits pertinents per 
a l’eficàcia de la present resolució. 

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA DEROGACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5  I APROVACIÓ PROVI-
SIONAL DE LA NOVA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 RE-
GULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Els reunits per unanimitat acorden

1. Aprovar provisionalment la derogació de l’ordenança fis-
cal número 5 reguladora de l’impost sobre l’increment de 
valor de terrenys de naturalesa urbana.

2. Aprovar provisionalment la nova ordenança fiscal amb el 
text que consta a l’annex d’aquest acord, 

3. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’Or-
denança fiscal aprovada durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i els 
qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els ter-
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mes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei regulado-
ra de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i pre-
sentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 

4. Establir que transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats.

3.- PROPOSTA D’ACORD PER LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
1SC 2/2022

Els reunits per 4 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció acor-
den Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crè-
dit 1SC 2/2022, a finançar amb càrrec al fons de contingèn-
cia del pressupost vigent segons el detall següent:

SUPLEMENT DE CREDIT

A p l i c a c i ó 
pressupos-
tària

Denominació Crèdits 
totals 
consignats

Augment Import 
resultant

920 13100
Retribucions 
personal laboral 
temporal oficines

22.300 € 3.000 € 25.300 €

TOTAL 3.000 €

FINANÇAMENT:

BAIXA D’APLICACIONS

A p l i c a c i ó 
pressupos-
tària

Denominació Crèdits 
totals 
consignats

Baixa Import 
resultant

929 50000 Fons de 
contingència 3.000 € -3.000 € 0 €

TOTAL -3.000 €

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 10 DE MARÇ DE 2022

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

S’aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 10 de febrer de 2022.

2.- CONTRACTE MENOR D’ACTUACIÓ MUSICAL DE BALCAN 
PARADISE ORCHESTRA PER AL CICLE DE MÚSICA DEL PAÍS, 
MUSICANT... 2022

S’aprova per unanimitat la contractació menor de: 

EMPRESA CONTRACTANT: SON DE TRES Y EVENTOS MUSI-
CALES, S.L. (B63698138).
ESPECTACLE: BALKAN PARADISE ORCHESTRA.
ACTIVITAT: MUSICANT... 2022.
DIA/HORA/LLOC: Dijous 1 de setembre de 2022 a les 21:30 
h. a la Plaça Catalunya o esplanada pavelló.
PREU: 6.000.- € (7.260.- € IVA inclòs).

3.- CONTRACTACTE MENOR D’ACTUACIÓ MUSICAL DE 
OBESES + COR OBESES PER AL CICLE  DE MUSICA DEL PAIS 
MUSICANT...2022

EMPRESA CONTRACTANT: SEGEMA MANAGEMENT 
(B67599084).
ESPECTACLE: OBESES + COR OBESES .
ACTIVITAT: MUSICANT... 2022.
DIA/HORA/LLOC: Divendres 2 de setembre de 2022 a les 
21:30 h. a la Plaça Catalunya o esplanada pavelló.
PREU: 7.000.- € (8.470.- € IVA inclòs).

4.- APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTA-
CIÓ DE SERVEIS DEL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL 2022 I SE-
GÜENTS

S’aprova per unanimitat inici de l’expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert pel  servei de casal d’estiu mu-
nicipal de Campllong, convocant la seva licitació: 
Tipus de contracte: Serveis.
Objecte del contracte: casal d’estiu .
Procediment de contractació: obert.
Tipus de Tramitació: ordinària.
Codi CPV: 92000000-1, serveis d’esbarjo, culturals i espor-
tius.
Valor estimat del contracte: 99.252,24 €.
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 20.677,55 €.
IVA 10% = 2.067,75.
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 22.745,30 € .
Durada de l’execució: 1 anys + 3 pròrrogues anuals d’un es-
tiu cada una.

Alhora, s’aprova la despesa, els Plecs de Clàusules Adminis-
tratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran 
el contracte i que consten a l’expedient, la publicació de 
l’anunci de licitació i la publicació al perfil de contractant 
de tota la documentació integrant de l’expedient de con-
tractació i la designació dels membres de la mesa de con-
tractació i la publicació de la seva composició en el perfil de 
contractant.

5.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT, MUNTAT-
GE I DESMUNTATGE DE LES CARPES DE LA FIRA COMARCAL 
DE PRIMAVERA

S’aprova per unanimitat el pressupost número 20220042 
de data 3 de febrer de 2022 de l’empresa PENTACARPA pel 
subministrament, muntatge i desmuntatge inicial de la pre-
visió de les carpes per la fira pel preu de 14.900 € més IVA ( 
18.029.- € IVA inclòs). 

S’aprova i adjudica el contracte menor mixt de subministra-
ments i serveis amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4311 
22600 FIRA PRIMAVERA del pressupost municipal 2022. 

6.- 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 
E2022000301 de 9 de febrer de 2022 al E2022000540 de 8 
de març de 2022.  

7.1.- LLICÈNCIA D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ D’UN APARCA-
MENT PRIVAT SITUAT A LA PARCEL·LA 22-23 DEL SECTOR 
INDUSTRIAL NÚM. 2 AMPLIACIÓ “LES FERRERIES”
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S’aprova el “Projecte executiu aparcament a les parcel·les 
22-23” signat digitalment per l’enginyer de camins, canals 
i ports - urbanista XFM en data 28 de febrer de 2022 i pre-
sentat per RFP de l’empresa Giex, en representació de AH 
de MMA Louis Vuitton SA, en data 1 de març de 2022 i 
NRE E2022000478 i E2022000480. 

S’atorga a MMA Louis Vuitton SA la llicència d’obres per 
l’execució d’un aparcament a les parcel·les 22-23 simul-
tània de la urbanització parcial del vial d’accés D, d’acord 
amb els condicionants que figuren a text complert de 
l’acord. 

S’adverteix que les actuacions s’han d’ajustar en la seva 
execució al projecte tècnic i documentació annexa pre-
sentada amb la sol·licitud i a les normes de planejament 
vigents en el municipi, així com els condicionants i adver-
timents de l’informe tècnic de l’expedient. 

Es dona audiència al procediment d’atorgament de la lli-
cència urbanística al promotor de les obres d’urbanitza-
ció, és a dir a la Junta de compensació del Pla Parcial Les 
Ferreries Polígon SUD-2. Atorgar un termini de 15 dies per 
examinar l’expedient. 

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2022

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

Els reunits per unanimitat acorden l’aprovació dels es-
borranys de les actes de les sessions ordinària del dia 16 
de desembre de 2021, extraordinària i urgent del dia 20 
de gener de 2022 i extraordinària del dia 24 de febrer de 
2022.

2.- CONVENI PER A LA CESSIÓ AMB CARÀCTER DEFINI-
TIU DE LA INFRAESTRUCTURA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE DES DE L’ARTÈRIA COSTA BRAVA-CENTRE ALS 
MUNICIPIS DE RIUDELLOTS I CAMPLLONG

Els reunits per unanimitat acorden  APROVAR el Conveni 
per a la cessió amb caràcter definitiu de la infraestructura 
d’abastament d’aigua potable des de l’artèria Costa Brava - 
Centre, als municipis de Riudellots de la Selva i Campllong 
i que consta com a Annex del present acord.  

3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDE-
NANÇA FISCAL NÚMERO 20 REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS

Els reunits per unanimitat acorden: 

1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
fiscal número 20 reguladora de l’ordenança fiscal número 
20 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar 
d’Infants, d’acord amb la redacció que es conté a l’annex 
d’aquest acord. (Es marca de color blau el text modificat).
 
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’Or-
denança fiscal modificada, durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

3. Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, 
els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei re-
guladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expe-
dient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportu-
nes. Transcorregut el període d’exposició pública sense 
haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats res-
taran definitivament aprovats.

TARIFES. QUOTES MENSUALS EUROS

TARIFES. ALTRES SERVEIS

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

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

4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MO-
DIFICACIÓ DE CRÈDIT 1CE 4/2022

Els reunits per unanimitat acorden aprovar inicialment l’ex-
pedient de modificació de crèdit 1CE 4/2022, a finançar amb 
càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses gene-
rals i amb baixes d’altres aplicacions del pressupost de despe-
ses segons el següent detall:

APLICACIÓ QUE ES PROPOSA CREAR

Aplicació
Denominació

Import 
resultantProg. Eco.

3322 25000 CGS - SERVEIS ARXIVER 800,00 €

231 46601 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT 3.000 €

TOTAL 3.800 €

FINANÇAMENT

APLICACIÓ QUE ES PROPOSA MINORAR

Aplicació
Denominació

Import 
resultantProg. Eco.

3322 22799 SERVEIS ARXIVER 800,00 €

TOTAL 800 €

ALTRES

Aplicació Denominació Import 
resultant

87000 ROMANENT TRESORERIA 
DESPESES GENERALS 3.000 €

TOTAL 3,000 €

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

- Romanent líquid de tresoreria disponible 
posterior expedient de modificació  3/20222 263.703,75 €

- Import a aplicar en aquest expedient 3.000 €

- Resta de romanent líquid de tresoreria 
disponible posterior a aquesta modificació 260.703,75 €
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5.- MOCIÓ PER APROVAR AL PLE DE SUPORT A LA CAN-
DIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATI-
VA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HU-
MANITAT DE LA UNESCO

Els reunits per unanimitat acorden: 

1. MANIFESTAR el suport de l’Ajuntament de Campllong 
a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa 
del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la 
UNESCO. 

2. COMUNICAR aquest suport a la Confederació Sardanis-
ta de Catalunya, impulsora de la iniciativa.

3. AUTORITZAR la Confederació Sardanista de Catalunya a 
fer públic aquest suport

6.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
2021 DE L’AJUNTAMENT I L’ORGANISME AUTÒNOM DEL 
MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I OFICIS TRADICI-
ONALS DE CAMPLLONG

Els reunits per unanimitat acorden Aprovar la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2021, que s’adjunta en annex 
amb el corresponent detall i documentació preceptiva, 
d’acord amb el Text refós 2/2004, 5 març, de la llei regula-
dora d’hisendes locals.

1. AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
1.1. Pressupost de despeses:. Extracte:
 
1. Exercici en curs.

Pressupost inicial de despeses 1.605.864,77

Modificacions de despeses 829.470,38

Pressupost definitiu de despeses 2.435.335,15

Despeses autoritzades 2.122.383,97

Despeses compromeses 2.122.383,97

Obligacions reconegudes 1.357.918,41

Operacions de corrent (cap. 1 a 5) 1.076.588,54

Operacions de capital (cap. 6-7) 208.932,64

Operacions financeres (cap. 8-9) 72.397,23

Pagaments ordenats 1.357.918,41

Pagaments realitzats 1.357.918,41

Reintegrament de pagaments 2.551,48

Pagaments líquids 1.357.918,41

Obligacions pendents de pagament 0,00

Pagaments ordenats pendents de pagar 0,00

Exercicis tancats

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament a l’inici de l’exercici

25.683,94

Rectificació saldo inicial obligacions 0,00

Prescripció obligacions 2.301,00

Pagaments realitzats 23.030,60

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament al final de l’exercici

352,24

1.2. Pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs

Pressupost inicial d’ingressos 1.605.864,77

Modificacions d’ingressos 829.470,38

Pressupost definitiu d’ingressos 2.435.335,15

Drets reconeguts totals 1.961.612,64

Drets anul·lats 6.695,61

Drets cancel·lats 0,0

Drets reconeguts nets 1.954.917,03

Operacions de corrent (cap. 1 a 5) 1.343.554,24

Operacions de capital (cap. 6-7) 311.362,79

Operacions financeres (cap. 8-9) 300.000,00

Drets recaptats 1.804.304,64

Devolució d’ingressos 3.711,59

Recaptació líquida 1.800.593,05

Drets pendents de cobrament 154.323,98

2. Exercicis tancats

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 453.516,62

Rectificació a la baixa saldos inicials 0,00

Drets anul·lats 2.593,04

Drets cancel·lats 4.586,89

Drets recaptats 113.535,80

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici 332.800,89

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V .....................1.343.554,24 €
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV......  1.076.588,54 €

 (a) Operacions corrents.................................................266.965,70 €

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII......................311.362,79 €
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII........208.932,64 €

(b) Operacions de capital...............................................102.430,15 €

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ..........369.395,85 €

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII...................................... 0,00 €  
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII....................... 0,00 €

2. ACTIUS FINANCERS…………………………............………........0,00 €

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX………………….........300.000,00 €
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX.................72.397,23 €

3. PASSIUS FINANCERS.............................................227.602,77 €

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI (1+2+3) ......596.998,62 €

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

+ Crèdits gastats finançats amb RLTG..........................172.945,75 €
+ Desviacions negatives de finançament........................3.937,41 €
- Desviacions positives de finançament......................573.314,72 €

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5)...........200.567,06 €
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1.4 Romanent de crèdit:

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 
del TRLHL els crèdits per a despeses que l’últim dia de 
l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compli-
ment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats 
de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 
del mateix text refós, que és podran incorporar a l’exer-
cici següent, sempre que hi hagi suficients recursos fi-
nancers:

- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suple-
ments de crèdit, així com transferències de crèdit que 
hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
- Els crèdits que estiguin compromeses.
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9).
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació 
de drets afectats.

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afec-
tat hauran d’incorporar-se de forma obligatòria.

El total de romanents de crèdit a 31/12/2021 ascendeix 
a un total de 1.077.416,74 €, dels quals 764.465,56€ són 
compromesos i 312.951,18€ disponibles i no comprome-
sos, dels quals 102.179,11 són incorporables i 210.772,07 
són no incorporables.

1.5. Romanent de tresoreria                

1.5 a) Romanent de tresoreria per a despeses generals:

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que fi-
gura a continuació:

1. FONS LÍQUIDS..................................................951.710,18 €

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT..................504.594,33 €
Del pressupost corrent (+).............................154.323,98 € 
De pressupostos tancats (+)..........................332.800,89 €
D’operacions no pressupostàries (+)................17.469,46 €

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT........149.313,80 €
Del pressupost corrent (+)............... ........................0,00 €
De pressupostos tancats (+)..................................352,24 €
D’operacions no pressupostàries (+)..............148.961,56 €

4. PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ..............................0,00 €
Cobraments pendents d’aplicació definitiva (-)..............0,00 €
Pagaments pendents d’aplicació definitiva (+)...............0,00 €

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)....1.306.990,71 €

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT....................278.539,76 €

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT..................573.314,72 €

IV. ROMANENT TRESORERIA DESP. GENERALS (I-II-III).......455.136,30 €

El Romanent de tresoreria total ascendeix a 1.306.990,71€, 
el qual està composat per 521.352,10 € de romanent per 
a despeses amb finançament afectat, que es correspon 
amb l’import de les desviacions positives, per aplicacions 
pressupostàries i acumulades dels projectes amb finan-
çament afectat i de 278.539,76 € de saldos de dubtós 

cobrament. La diferència positiva de 507.098,85 €, és ro-
manent de tresoreria per a despeses generals.

2. MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I OFICIS TRADICI-
ONALS DE CAMPLLONG

2.1. Respecte al pressupost de despeses: 

1. Exercici en curs

Pressupost inicial de despeses 14.000,00

Modificacions de despeses 0,00

Pressupost definitiu de despeses 14.000,00

Despeses autoritzades 3.958,51

Despeses compromeses 3.958,51

Obligacions reconegudes 3.958,51

Operacions de corrent (cap. 1 a 5) 3.958,51

Operacions de capital (cap. 6-7) 0,0

Operacions financeres (cap. 8-9) 0,0

Pagaments ordenats 3.958,51

Pagaments realitzats 4.000,85

Reintegrament de pagaments 42,34

Pagaments líquids 3.958,51

Obligacions pendents de pagament 0,00

Pagaments ordenats pendents de pagar 0,00

2. Exercicis tancats

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament a l’inici de l’exercici 0,00

Rectificació saldo inicial obligacions 0,00

Prescripció obligacions 0,00

Pagaments realitzats 0,00

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament al final de l’exercici 0,00

2.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs

Pressupost inicial d’ingressos 14.000,00

Modificacions d’ingressos 0,00

Pressupost definitiu d’ingressos 14.000,00

Drets reconeguts totals 4.000,00

Drets anul·lats 0,00

Drets cancel·lats 0,0

Drets reconeguts nets 4.000,0

Operacions de corrent (cap. 1 a 5) 4.000,00

Operacions de capital (cap. 6-7) 0,00

Operacions financeres (cap. 8-9) 0,00

Drets recaptats 4.000,00

Devolució d’ingressos 0,00

Recaptació líquida 4.000,00

Drets pendents de cobrament 0,00
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2. Exercicis tancats

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 0,00

Rectificació a la baixa saldos inicials 0,00

Drets anul·lats 0,00

Drets cancel·lats 0,00

Drets recaptats 0,00

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici 0,00

2.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ............................4.000,00 €
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV........,,,,,3.958,51 €

 (a) Operacions corrents.........................................................41,49 €

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII.................................0,00 €
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII...................0,00 €

(b) Operacions de capital.........................................................0,00 €

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) .................41,49 €

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII...................................... 0,00 €  
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII....................... 0,00 €

2. ACTIUS FINANCERS…………………………............………........0,00 €

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX…………………....................0,00 €
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX..........................0,00 €

3. PASSIUS FINANCERS........................................................0,00 €

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI (1+2+3) ...............41,49 €

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

+ Crèdits gastats finançats amb RLTG......................................0,00 €
+ Desviacions negatives de finançament................................0,00 €
- Desviacions positives de finançament..................................0,00 €

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5).....................41,49 €

2.4. Romanents de crèdit:

Els romanents de crèdit totals són de 10.041,49 €, el 
detall dels quals és el següent:

 
1. D’impossible incorporació ................................10.041,49 €
2. D’incorporació obligatòriA..........................................0,00 €
3. Susceptibles d’incorporació........................................0,00 €
 a. Compromesos ...........0,00 €
 b. Autoritzats ................0,00 €
 c. Retinguts ...................0,00 €
 d. Disponibles................0,00 €
TOTAL.................................................................10.041,49 € 

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 
del TRLHL els crèdits per a despeses que l’últim dia de 
l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compli-
ment d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats 
de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 
del mateix text refós, que és podran incorporar a l’exer-
cici següent, sempre que hi hagi suficients recursos fi-
nancers:

- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suple-
ments de crèdit, així com transferències de crèdit que 
hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
- Els crèdits que estiguin compromeses
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació 
de drets afectats

Els crèdits que emparin projectes amb finançament 
afectat hauran d’incorporar-se de forma obligatòria.

2.5. Romanent de tresoreria                

2.5 a) Romanent de tresoreria per a despeses gene-
rals:

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que 
figura a continuació:

 
1. FONS LÍQUIDS....................................................20.401,30 €

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT............................0,00 €
Del pressupost corrent (+).......................................0,00 € 
De pressupostos tancats (+)....................................0,00 €
D’operacions no pressupostàries (+).......................0,00 €

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT...................0,00 €
Del pressupost corrent (+)............... ........................0,00 €
De pressupostos tancats (+).....................................0,00 €
D’operacions no pressupostàries (+)........................0,00 €

4. PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ..............................0,00 €
Cobraments pendents d’aplicació definitiva (-)..............0,00 €
Pagaments pendents d’aplicació definitiva (+)...............0,00 €

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)........20.401,30 €

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT..............................0,00 €
 
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT.............................0,00 €

IV. ROMANENT TRESORERIA DESP. GENERALS (I-II-III).........20.401,30 € 

El Romanent de tresoreria total ascendeix a 20.401,30 €, 
el qual NO està afectat ni a romanent per a despeses amb 
finançament afectat, que es correspon amb l’import de 
les desviacions positives, per aplicacions pressupostàries 
i acumulades dels projectes amb finançament afectat ni 
tampoc per cap provisió de saldo de dubtós cobrament. 
La diferència POSITIVA de 20.401,30 €, és romanent de 
tresoreria per a despeses generals.
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DESPESES PREVISIÓ 
2022 2023 2024 2025

CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL 313.350,00 319.617,00 326.009,34 332.529,53

CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 748.960,50 769.543,59 790.703,01 812.454,90

CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES 2.050,00 2.103,20 2.157,89 2.214,11

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 138.825,00 142.712,10 146.708,04 150.815,86

CAPÍTOL 5. FONS DE CONTINGÈNCIA 3.000,00 3.084,00 3.170,35 3.259,12

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 1.206.185,50 1.237.059,89 1.268.748,64 1.301.273,52

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 24.373,50 10.135.00 76.326,76 81.725,32

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 55.990,00 55.990,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 80.363,50 66.125,00 76.326,76 81.725,32

CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS 15.935,00 33.333,32 33.333,32 33.333,32

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 15.935,00 33.333,32 33.333,32 33.333,32

TOTAL DESPESES 1.302.484,00 1.336.518,21 1.378.408,72 1.416.332,16

INGRESSOS PREVISIÓ 
2022 2023 2024 2025

CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES 650.446,50 668.659,00 687.381,45 706.628,13

CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES 60.000,00 61.680,00 63.407,04 65.182,44

CAPÍTOL 3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 264.580,00 271.708,24 279.036,07 286.569,08

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 297.046,00 305.251,29 313.686,32 322.357,54

CAPÍOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 23.560,00 24.219,68 24.897,83 25.594,97

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 1.295.632,50 1.331.518,21 1.368.408,72 1.406.332,16

CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.851,50 5.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 6.851,50 5.000,00 10.000,00 10.000,00

CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESES 1.30.484,00 1.336.518,21 1.378.408,72 1.416.332,16

7.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ 
DEL 4T TRIMESTRE DE 2021 RELATIUS A L’EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST, AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS I L’INFORME DE MOROSITAT

Els reunits es donen per assabentat dels informes que 
es troben a l’expedient administratiu.

Les dades corresponents al 4t trimestre de 2021 són 
les següents:

Ajuntament:
Ratio d’operacions pagades: 3,68 dies.
Import de pagaments realitzats: 242.189,20 €.
Ratio d’operacions pendents: 0,00 dies.
Import de pagaments pendents: 40,00 €.
PMP: 3,68 dies.

Organisme Autònom Museu del Camp i d’Oficis Tradicio-
nals
Ratio d’operacions pagades: 5,51 dies.
Import de pagaments realitzats: 2.515,15 €.
Ratio d’operacions pendents: 0,00 dies.
Import de pagaments pendents: 0,00 €.

PMP: 5,51 dies.

PMP Global: 
Import de pagaments realitzats: 244.704,35 €.
Import de pagaments pendents: 40,00 €.
PMP Global: 3,70 dies.

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

8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PLA ANUAL DE 
CONTROL FINANCER 2022

Els reunits es donen per assabentat dels informes que 
es troben a l’expedient administratiu.

9.0.- DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG 
TERMINI 2023-2025

Els reunits es donen per assabentat del Pla pressuposta-
ri el qual es resumeix tot seguit i que el text complert es 
troba a l’expedient administratiu
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10.1.- ASSUMPTE URGENT - APROVACIÓ DEL PLA D’AUTO-
PROTECCIÓ DE LA FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA

Els reunits per unanimitat acorden APROVAR el Pla d’Auto-
protecció de la fira Comarcal de Primavera de Campllong, 
amb referència A36513-Aj1, redactat pels serveis tècnics 
del Consell Comarcal del Gironès i signat digitalment per 
l’enginyer Jordi Güell Camps en data 29 de març de 2022. 

10.2.- ASSUMPTE URGENT - ADHESIÓ AL PLA DE SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE TURISME ALS 
MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL GIRONÈS

Els reunits per unanimitat acorden Aprovar l’adhesió de l’Ajun-
tament de CAMPLLONG al Pla de serveis d’assistència tècnica 
en matèria de turisme als municipis de la comarca del Gironès.

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

Del registre 2021DECR000357 de data 13/12/2021 al 
registre 2021DECR000391 de data 31/12/2022 i del re-
gistre 2022DECR000001 de data 03/01/2022 al registre 
2022DECR000102 de data 12/01/2022. 

12.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

EXPOSICIÓ: L’alcalde passa a detallar algunes de les reunions 
i visites que han fet aquests últims mesos per l’Ajuntament:
- 17 i 20 de desembre, reunió amb el Consorci  de les Vies Verdes.
- 12 de gener, interrogatori als Jutjats per una reclamació 
de responsabilitat patrimonial d’un accident ciclista.
- 26 de gener, reunió de la comissió de Urbanisme amb SNU 
i CTUG.
- 28 de gener,  acte de presentació de la via verda intermu-
nicipal Onyar-Verneda a Cassà de la Selva.
- 1 de febrer, reunió telemàtica amb ACA.
- 3 de febrer, reunió de promoció econòmica del Consell Comarcal.
- 4 de febrer, ple extraordinari del Consoci Costa Brava.
- 17 de febrer, reunió amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona.
- 9 de març, comissió d’Urbanisme  SNU i CTUG.
- 10 de març, ple del Consorci Costa Brava.
- 14 de març, reunió amb tècnics del Departament d’Edu-
cació en relació a l’escola a Campllong.
-  23 de març, reunió del Consell d’alcaldes amb la temàtica 
de les ajudes a Ucraïna.
- 24 de març, entrevista a Ràdio Cassà.
- 30 de març, reunió amb representants del Departament 
de Carreteres  i l’Ajuntament de Cassà de la Selva  per trac-
tar  la via verda Campllong – Cassà.
- 29 de març, Ple extraordinari del Consorci de les Vies Verdes.
- 30 de març, Inauguració Depuradora de Cassà – Llagostera.
- 30 de març,  visita de la delegada de Presidència a Giro-
na (pla d’obres).

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

La Regidora Gemma Johé explica que durant aquests 3 me-
sos s’ha fet el seguiment del porta a porta i sempre que hi 
ha hagut algun incident i s’ha comunicat, s’ha resolt satis-
factòriament des de l’Ajuntament i el Consell Comarcal. El 
dia 3 de febrer es  celebrar una reunió a l’Ajuntament amb 
el Conseller de Promoció econòmica del Consell Comarcal, 
on es van tractar, entre altres temes, la possibilitat d’agafar 
algun estudiant en pràctiques de la Universitat per ajudar 

en tasques de la Fira. També es van tractar altres temes de 
promoció econòmica que poden ser interessants pel poble. 
El dia 24 de març va tenir una reunió amb una tècnica del 
Consell Comarcal sobre la participació en uns fons europeus 
del sector turisme. Ella creu que podríem plantejar utilitzar 
aquest fons per la creació del carril bici que tenim pendent.

L’Alcalde pren la paraula per destacar els percentatges de 
la recollida selectiva del porta a porta, estan satisfets.

La Regidora Maria Bosch destaca que participà a la reunió 
del dia 30 de març amb l’Alcalde de Cassà i l’ACA, on van 
revisar el recorregut del carril bici de Campllong a Cassà 
seguint la C-25. També comenta que el dia 2 de maig hi ha 
prevista una reunió de la Junta de l’Associació de Pagesos 
afectats per les Rieres.

El Regidor Joan Descals destaca dos temes: el Festival Musi-
cant, del qual ja té lligats els concerts i estan ultimant el del 
dia de la presentació i explica que la cavalcada de Reis del 
dia 5 de gener va anar molt bé i té constància que la gent va 
quedar molt satisfeta amb l’arribada dels Reis Mags.

La Regidora Roser Freixas comenta que està molt contenta 
sobre com va anar també l’arribada dels patges.

També destaca que l’AE Campllong va organitzar la 4a Mar-
xa BTT amb dos recorreguts i vol felicitar a l’organització ja 
que va ser un dia molt bonic i amb molta participació.

En relació a les activitats del Local Social explica que cada 
mes intenten fer alguna cosa diferent i els cursos van sor-
tint amb normalitat.

També destaca que els dies 23-24 d’abril és la Fira de pri-
mavera de Campllong, que a principis d’abril es passarà la 
propaganda de la Fira per les cases del poble i fa una crida 
al poble per qui pugui venir a ajudar.

Destaca que el 19 de març es va fer la jornada de portes ober-
tes de la llar d’infants i les inscripcions són del 9 al 20 de maig.

També explica que en relació a la contractació de l’empresa 
executora del casal d’estiu, hi ha quatre propostes.

La Regidora Gemma Johé pregunta a la Roser si els cursos 
del local Social es mantenen amb normalitat com abans. La 
Roser li comenta que estan intentant mantenir-los, que hi 
ha hagut algunes baixes al llarg del curs però es segueixen 
fent igualment.

El Regidor Àlex Alsina ha tingut qüestions relacionades amb 
el pressupost ja que ja s’han tractat anteriorment en el Ple.

La Regidora Sílvia Bosch, en relació amb el tema de les activi-
tats del Local Social, vol reiniciar-ne algunes que van quedar 
aturades amb l’arribada del Covid, formacions per gent gran 
amb grups reduïts, alguns tallers a través del Consell Comar-
cal, i segons les ordes de salut es plantejaran noves activitats.

Pel tema serveis social dona les gràcies a la Sra. Montse B  
per la gran tasca durant els 5 anys que hi ha estat amb nos-
altres. I dona la benvinguda a la nova noia de serveis socials.
Referent a serveis socials, comenta que ha tingut reunions 
i trobades relatives al conflicte bèl·lic a Ucraïna per saber 
les opcions d’acollida que hi  poden haver.
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En l’àmbit de la salut, agraeix molt a l’Àrea Bàsica de Cassà 
per donar informació amb temps i així nosaltres poder fer 
unes bones campanyes de vacunació. Comenta que està 
pendent de fer una trobada amb la direcció del CAP. L’Al-
calde destaca que és important que el ciutadans de Camp-
llong estiguin vinculats a l’Àrea Bàsica de Cassà.

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 21 D´ABRIL DE 2022

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR X2022000109

Els reunits, per unanimitat aproven l’esborrany de l’acta de 
la sessió de data 10 de març de 2022.

2.- LLICÈNCIA D’OBRES DE REFORMA INTERIOR D’UN LO-
CAL PER OFICINES AL CARRER DE L’ESGLÉSIA 7-9

S’aprova el projecte de reforma i distribució interior amb 
obertura de finestres per oficina de Joaquim Albertí SA a 
Campllong” firmat digitalment el dia 22 de març de 2022.

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

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DEL PAU 7

S’aprova inicialment el projecte d’urbanització de l’àmbit 
PAU-7 de Campllong, signat digitalment en data 14 de març 
de 2022 i es sotmet a informació pública pel termini d’un 
mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i 
en la premsa periòdica. Trobant-se així mateix a la disposició 
dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament. 
Igualment, durant el citat termini podrà ser examinat per 
qualsevol interessat en les dependències municipals perquè 
es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Durant el mateix termini també es concedirà audiència als 
interessats mitjançant citació personal. 

Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà 
informe o pronunciament per part dels següents Organis-
mes o Departaments de la Generalitat de Catalunya i de les 
següents empreses de subministrament de serveis afecta-
des, que s’hauran d’emetre en el termini d’un mes:

    • Agència Catalana de l’Aigua.
    • Regió d’emergències de Girona del Dept. d’Interior de 
la Generalitat. 
    • Endesa Distribución Eléctrica, SLU
    • Telefonica, SA
    • Naturgy Energy Group, S.A
    • Proveïments d’Aigua SA
      
Sol·licitar també l’acord previ a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria 
(AESA) i al Servei d’Enginyeria del Consell Comarcal del Gironès.

4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 2022DECR000143 
D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE CANVI LLU-
MINÀRIES PER LA SUBVENCIÓ DEL PLA A L’ACCIÓ LÍNIA 3

Els reunits, per unanimitat ratifiquen el Decret d’Alcaldia 
núm. 2022DECR000143 de data 14 d’abril de 2022 de l’ex-
pedient X2022000111 referent a: 

PRIMER.- APROVAR la “Memòria valorada d’accions per a 
la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
exterior del municipi de Campllong”, redactada per Mireia 
Besalú Asturiol, arquitecta tècnica municipal, de 13 d’abril 
de 2022.

SEGON.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la participa-
ció de l’Ajuntament de Campllong en la Línia 3 de la sub-
venció “del Pla a l’acció” Actuacions per millorar l’eficièn-
cia energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, d’acord amb la “Memòria valorada d’accions 
per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic exterior del municipi de Campllong”, redactada per 
l’arquitecta tècnica municipal, en data 13 d’abril de 2022.

5.- APROVACIÓ I RATIFICACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE 
MILLORA D’UN TRAM URBÀ DE LA VIA VERDA DE CAMP-
LLONG A FORNELLS DE LA SELVA

Els reunits per unanimitat aproven i donen conformitat al 
“Projecte d’obres de millora d’un tram urbà de la via verda 
de Campllong a Fornells de la Selva” amb un pressupost to-
tal d’execució de contracte de 79.097,70 euros (IVA inclòs) 
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, col·legiat 
núm. 20.306, de l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Con-
sulting SL en data 20 de desembre de 2021, i la relació de 
propietaris, béns i drets afectats. 

6.- CONTRACTE MENOR ARTÍSTIC ORQUESTRA DE CAM-
BRA DE TERRASSA MUSICANT...2022

Els reunits per unanimitat aproven la contractació menor de: 

EMPRESA CONTRACTANT: ORQUESTRA DE CAMBRA DE 
TERRASSA 48 (NIF G62415427) .
ESPECTACLE: MusiCàtnia a Caterina Albert.
ACTIVITAT: MUSICANT... 2022.
DIA/HORA/LLOC: Dimarts 30 d’agost de 2022 a les 21:30 
h. a Campllong.
PREU: 5.500 € (6.655.- € IVA inclòs).

7.- CONTRACTE MENOR ARTÍSTIC SABOR DE GRACIA MU-
SICANT...2022

Els reunits per unanimitat aproven la contractació menor de: 

EMPRESA CONTRACTANT: ASSOCIACIÓ MANANGEMENT 
MUSICAL (G-57779050).
ESPECTACLE: SABOR DE GRÀCIA.
ACTIVITAT: MUSICANT... 2022.
DIA/HORA/LLOC: Dimarts 31 d’agost de 2022 a les 21:30 
h. a Campllong.
PREU: 5.000.- € (6.050.- € IVA inclòs).

8.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SEGURETAT PER 
LA FIRA 2022

Els reunits per unanimitat aproven la contractació menor 
del pressupost 401/2022 de l’empresa Wolf Control amb 
CIF  B55306336 pel servei de seguretat de la Fira 2022 pel 
preu de 7.138,35 euros (8.637,40 euros IVA inclòs).

9.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde informa als 
assistents de les següents comunicacions rebudes des de 
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la celebració de l’última Junta de Govern: Del Registre 
E2022000541 de 8 de març de 2022 al 2022000844 de 
20/04/2022

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

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

Els reunits per unanimitat aproven inicialment la mo-
dificació puntual núm. 1 del Projecte de Reparcel·lació 
del Pla Parcial Urbanístic Sector SUD-2 “Sector Industri-
al núm. 2 ampliació Les Ferreries” signat digitalment en 
data 19 d’abril de 2022, obrir un període d’informació 
pública i de consultes durant 30 dies, mitjançant anun-
ci en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí 
Oficial de la Província i en un diari de premsa periòdica 
de més divulgació en l’àmbit municipal. Durant el citat 
termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en 
les dependències municipals perquè es formulin les al-
legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a 
la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament i citar personalment al tràmit d’informació 
pública a les persones interessades.

10.2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 1 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR SUD-2

Els reunits per unanimitat aproven inicialment la modi-
ficació puntual núm. 1 del Projecte d’urbanització SUD-
2 “Sector Industrial núm. 2 ampliació Les Ferreries” sig-
nat digitalment pel Sr. Xavier Frigola Mercader, enginyer 
de Camins, Canals i Ports, en data 14 de març de 2022, 
obrir un període d’informació pública i de consultes du-
rant 30 dies, mitjançant anunci en el Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i en un 
diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal. Durant el citat termini podrà ser examinat 
per qualsevol interessat en les dependències municipals 
perquè es formulin les al·legacions que s’estimin perti-
nents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats 
a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i citar perso-
nalment al tràmit d’informació pública a les persones 
interessades.

RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 12 DE MAIG DE 2022

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

Els reunits per unanimitat aproven l’aprovació de l’esbor-
rany de l’acta de la sessió de data 21 d’abril de 2022.

2.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE COMODAT PER L’ÚS 
DE PARCEL·LA CADASTRAL 65 DEL POLÍGON 4 PER ACTIVI-
TATS CULTURALS I DE LLEURE DEL MUNICIPI 

Els reunits per unanimitat aproven l’aprovació de l’esbor-
rany de l’acta de la sessió de data 21 d’abril de 2022.

Els reunits per unanimitat aproven prorrogar per un any 
més el contracte de comodat entre l’Ajuntament de Camp-

llong i el propietari de la parcel·la cadastral 65 del polígon 4 
Sr. JGV amb DNI ***0918**, entre el dia 15 d’abril de 2022 
i 14 d’abril de 2023.

3.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS CASAL D’ESTIU

Empreses que han participat a la licitació:

Licitador No. registre 
entrada Data

Diversport SL E2022000670 24/03/2022

Associació Educativa Tro-
pezando con suerte E2022000692 29/03/2022

Puntuajocs SL (Quiràlia) E2022000711 31/03/2022

Serveis Educatius i de lleure 
El Casteller SLU E2022000714 31/03/2022

Puntuació de l’informe de valoració dels projectes pedagò-
gics presentats emès per la tècnica de joventut del Consell 
Comarcal del Gironès.

Licitador Puntuació

Diversport SL 23,25

Associació Educativa Tropezando con Suerte 17

Puntuajocs SL (Quiràlia) 20,75

Serveis Educatius i de lleure El Castellet, SLU 25

Valoració de la proposició econòmica i documentació 
quantificable de forma automàtica:

Licitador Oferta 
econòmica

Acollida 
matinal Total

Diversport SL 26 4 30

Associació Educativa Tro-
pezando con Suerte 13,56 4 17,65

Puntuajocs SL (Quiràlia) 15,41 4 19,41

Serveis Educatius i de lleure 
El Castellet, SLU 13,75 4 17,75

La puntuació total de les ofertes presentades sumant 
els criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de 
valor i els criteris quantificables automàticament és la 
següent: 

Licitador
Criteri amb 

judici de 
valor

Criteris 
quanti-
ficables 
automà-
ticament

Total No. 
ordre

Diversport SL 23,25 30 53,25 1

Associació Educati-
va Tropezando con 
Suerte

17 17,65 34,65 4

Puntuajocs SL 
(Quiràlia) 20,75 19,41 40,16 3

Serveis Educatius i 
de lleure El Caste-
llet, SLU

25 17,75 42,87 2
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Per tot l’exposat els reunits per unanimitat aproven ad-
judicar el contracte de serveis del casal d’estiu municipal 
en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es 
detallen en els plecs de clàusules administratives particu-
lars i de prescripcions tècniques a l’empresa Diversport 
SL, amb CIF B17711474, com a empresa que ha presen-
tat l’oferta més avantatjosa, per l’import de 17.639,27 € 
(19.403,20 € IVA inclòs) corresponent a una anualitat del 
contracte. 

El termini de durada del contracte s’estableix en un any, 
i pot ser objecte de tres pròrrogues d’un estiu cada una, 
de forma expressa i de mutu acord de les parts fins a una 
durada màxima del contracte, incloses les pròrrogues, de 
quatre estius. 

4.- CONTRACTE MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ DE 
L’ASFALT CREMAT DEL CAMÍ DE CAN BOSCH

Pressupostos sol.licitats:

Licitador Núm. pressupost Import

Aglomerats Girona SA G - AGAG 055/22
6.147,03 €
7.437,91 € 
IVA inclòs

Rubau Tarrés SA
Sol·licitat en data 
7 d’abril i no pre-

sentat
-

Construccions Fusté SA 22038P
7.451,49 € 

9.016,31 IVA 
inclòs

Els reunits per unanimitat aproven el pressupost G - 
AGAG 055/22 de l’empresa Aglomerats Girona SA amb 
CIF A17207168 per les obres de reparació de 10 m2 de 
paviment del camí de Can Bosch pel preu de 69.147,03 
euros (7.437,91 euros IVA inclòs).

APROVAR i ADJUDICAR el contracte menor d’obres amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 1532 21000 manteni-
ment de la via pública i camins del pressupost municipal 
2022.

5..- APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE SOL-
LICITANTS D’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL CARRER 
RECTORIA 4

Els reunits acorden aprovar la llista provisional d’adme-
sos 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 continguts a les normes reguladores, la 
qual és la següent: 

Exclosos:

Interessat Motiu

K.V.M.A.
No haver presentat la docu-
mentació de l’article 17.2 de 
les bases reguladores

Núm. 
ordre Interessat Puntuació

1 D.P.M. 179

2 I.S.C. 115

3 R.V.G 105,8

4 E.M.L.R 76,40

5 J.R.C 72,8

6 A.E.R. 62

7 A.G.C. 55

8 M.P.O. 51,40

9 E.V.V. 51,40

10 A.V.P. 49

11 M.M.A. 46

12 O.M.S. 46

6.- 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 Regis-
tre E2022000845 de 21 d’abril de 2022 al 2022001066 de 
10/05/2022.

7.1.- LLICÈNCIA D’OBRES REHABILITACIÓ INTEGRAL DE 
DOS HABITATGES UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES CAR-
RER BAIXADA CAN POU NÚM. 4

Els reunits per unanimitat acorden aprovar el projecte bà-
sic de rehabilitació integral de dos habitatges unifamiliars 
entre mitgeres signat digitalment en data 10 de maig de 
2022 amb registre d’entrada a l’Ajuntament de Campllong 
núm. E2022001067.

Alhora, s’atorga i notifica als interessats la llicència per a 
l’execució de les obres amb compliment dels condicionants 
a i b que consten al text complert de l’acord. 

7.2.- PLA DE DESPLEGAMENT PER GURBTEC TELECOM, 
S.L. - GOUFONE - D’UNA XARXA FTTH  DE COMUNICACI-
ONS MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE CAMP-
LLONG

Els reunits per unanimitat acorden donar-se per Assaben-
tat del “Pla de desplegament de xarxa FTTH de comuni-
cacions mitjançant fibra òptica al municipi de Campllong”, 
presentat en data 4 de març de 2022 i NRE E2022000521 
per GURBTEC TELECOM, S.L., s’adverteix que si l’operador 
pretén fer obra civil haurà de sol·licitar llicència d’obres o 
efectuar la corresponent comunicació prèvia d’obres i es 
requereix a l’operador que comuniqui a aquest Ajunta-
ment la previsió de desplegament de la xarxa de fibra òpti-
ca a la resta del municipi que no ha quedat contemplat en 
el projecte inicial.
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El mes de febrer 
es va substituir el 
quadre elèctric de 
l’enllumenat pú-
blic de la zona de 
la rectoria per tal 
de complir amb 
les normatives vi-
gents.

Per altra banda, 
al mateix mes, al 
camí de Girona 
a Tossa (camí de 
Sant Andreu) es 
va executar un nou pas de tubs transversal per 
conduir les aigües a l’altre costat del camí, en 
el punt més baix, i també es va pavimentar un 
tram més de cuneta transitable, per garantir 
una bona recollida i conducció de les aigües 
pluvials al camí.

Pel que fa al passeig de Campllong, s’hi han 
instal·lat dues bandes reductores de velocitat 
al costat dels passos de vianants perquè els ve-
hicles redueixin la velocitat i així garantir la se-
guretat de les persones. 

Ja durant el mes d’abril es va realitzar la sega 
dels marges de diversos camins públics rurals 
i la sega i desbrossada de la ruta verda de la 
riera seca i de l’esplanada situada entre el Local 
Social i l’Església.

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

OBRES I GESTIÓ MUNICIPAL

Durant el mateix mes d’abril, el Consorci de les 
Vies Verdes va arranjar un tram de la ruta verda 
de la Bruguera, concretament el que està situat 
a l’alçada de la carretera C-25. Les tasques van 
consistir en la canalització de les aigües pluvials 
de la zona i en l’arranjament del paviment per 
evitar que el carril quedi fangós i intransitable 
per a vianants i ciclistes.

A finals d’abril, la brigada municipal va instal·lar 
noves tapes en arquetes de registre a les vo-
reres del nucli urbà i del polígon, que  havien 
estat sostretes i, per la seva banda, Prodaisa ha 
substituït una boca d’incendis del carrer camí 
de Fornells del polígon.

Ja durant el mes maig es va repararar una peti-
ta superfície del paviment d’asfalt del camí de 
Can Bosch que s’havia cremat a causa d’un ve-
hicle incendiat en el camí. 
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Atès que finalment la proposta guanyadora dels 
pressuposts participatius es va realitzar per un 
import inferior als 20.000 €, el mes de febrer es 
van plantar 39 unitats d’alzines sureres als marges 
de la ruta verda de la Bruguera, en dues zones 
concretes, per finalitzar la segona actuació.

ACTUACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTI-
CIPATIUS ANY 2021

Durant aquests mesos s’han realitzat actuacions 
diverses als edificis municipals. Per una banda, 
al mes d’abril es va realitzar una actuació menor 
de reparació a la coberta del pavelló i el mes de 
maig a la coberta plana del local social.

També s’han realitzat actuacions menors de 
reparació i manteniment als banys i als magat-
zems del Local social i a la llar d’infants. 

Per últim, recentment, s’han realitzat millores 
a les alarmes de seguretat del Local Social i 
l’Ajuntament. 

ACTUACIONS ALS EDIFICIS MUNICIPALS

MILLORA DELS CAMINS PÚBLICS D’AC-
CÉS AL NUCLI URBÀ DE CAMPLLONG
Aquests darrers mesos han finalitzat les obres de 
millora dels camins d’accés al nucli urbà per la 
banda sud del municipi. S’han acabat de revestir 
amb formigó les cunetes d’un tram del camí de 
Campllong a Sant Andreu; s’ha asfaltat la tota-
litat del camí de Can Bosch, previ arranjament 
de tots els flonjalls existents; s’han senyalitzat 
horitzontalment els dos camins; s’han instal·lat 
barreres de seguretat metàl·liques tipus biones 
per tal de protegir els recs que travessen el camí 
de Can Bosch, a l’alçada del Mas Gelats i a l’alça-
da de l’explotació ramadera de boví de Can Feliu; 
s’han col·locat pilones a l’encreuament dels dos 
camins; i s’ha adequat el paviment de la rampa 
d’accés a la granja existent al costat del camí de 
Campllong a Sant Andreu. 

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

Al nucli urbà es va instal-
lar un nou fanal al comen-
çament del C. Sant Jordi, 
al costat de la parada 
d’autobús, per eliminar 
una zona fosca i garan-
tir la seguretat del veïns 
del municipi. Així mateix 
i continuant parlant d’il-
luminació, s’han substitu-
ït tres lluminàries LED dels 
fanals.
 
A la plaça Catalunya, la brigada municipal va substi-
tuir les peces del paviment que estaven trencades.
Durant el mes de maig, el Consorci de les Vies Ver-
des va realitzar la sega i desbrossada de les rutes 
verdes de la Bruguera, de Campllong a Riudellots i 
de Campllong a Fornells de la Selva.

Per últim, el mes de juny es va realitzar una àrea 
tancada al costat del pavelló esportiu, per albergar 
els contenidors del Local Social i així evitar les ma-
les olors que generen els residus i la presència dels 
contenidors a l’exterior de l’edifici. 
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Segueixen avançant les obres d’ampliació de 
l’actual pavelló per a la millora de les seves 
prestacions i per dotar-lo, per una banda, de 

MILLORA DE LES PRESTACIONS DEL PAVELLÓ

El Consorci de les Vies 
Verdes de Girona con-
tinua executant les 
obres de la via verda 
que unirà els munici-
pis de Cassà de la Sel-
va, Sant Andreu Salou, 
Campllong, Fornells 
de la Selva i Llambi-
lles, i que els connec-
tarà amb la ruta del 
Carrilet Girona - Sant 
Feliu de Guíxols. 

Darrerament, s’han instal·lat les tanques de 
protecció de fusta i la senyalització vertical de 
la via verda, s’ha executat el pas semaforitzat 
a l’alçada del polígon industrial per permetre 
travessar la carretera C-25 amb total segure-
tat i s’està realitzant l’adequació d’un tram de 
la via verda de la Bruguera, consistent en l’ei-
xamplament i la construcció d’un mur de con-
tenció de terres a la zona del Mas Tatu.

VIA VERDA INTERMUNICIPAL ONYAR - VERNEDA

dues sales de gimnàs, configurades per perme-
tre la transformació en una única sala i, per al-
tra banda, d’una zona de vestidors. 
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Al local social sempre tenim activitats i propos-
tes per tota la família. El 22 de febrer vam gaudir 
d’una tarda de contes molt original amb titelles 
i música en viu: “La casa de la mosca fosca”, una 
història centrada en la relació de diversos amics i 
amigues que van compartir un deliciós pastís de 
fruits vermells a la casa de la mosca fosca.

 
El març vam tenir a la biblioteca una exposició de 
la Teresa Juvé, pedagoga i escriptora de pare català 
i mare madrilenya. Les circumstàncies vitals que va 
travessar la Teresa Juvé la van convertir en una hu-
manista en el sentit més ple del terme: algú que ha 
fet del respecte humà el valor suprem pel qual cal 
lluitar abnegadament en els contextos més adver-
sos, fos quin fos el risc que això comportés.

Local social I així va continuar avançant l’any i vam arribar a 
la primavera. El dia 13 de maig vam gaudir d’una 
tarda de contes i un taller de creació de nines 
amb llana cardada. Una tècnica de pedagogia 
Waldorf. Amb tot plegat, vam gaudir-ne moltís-
sim, sense importar l’edat dels participant

LA VIDA DEL POBLE

Activitats  local social: primer  semestre  
2022 

Us podem avançar que els mesos vinents esta-
ran plens d’activitats i propostes per a tota la 
família dels quals esperem que pugueu gaudir. 
Des del local social volem oferir-vos propostes 
variades i que puguin fomentar un oci saludable 
per tota la família.

Per això tenim pensat crear un taller mensual, el 
segon divendres de cada mes, anomenat “Jocs i 
família”, un espai gratuït per fruir del joc, des de 
diferents modalitats: gimcanes, jocs tradicionals, 
tardes temàtiques, jocs de taula, jocs d’aigua, etc. 
La idea és compartir, pares, mares, avis, àvies, fills 
i filles, grans i petits. Aquest espai d’interacció i 
diversió és per a tota la família i té com a objectiu 
unir-nos també com a comunitat. 
Fem poble, participa-hi!!!
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A on vas néixer?
A Domeny, això és a Girona, i em van batejar a 
Sant Gregori.
 
Com va ser la teva infància?
Soc única filla, vaig néixer al 1937. Al cap d’un 
mes de jo haver nascut, el meu pare se’n va 
anar a la guerra. Jo em vaig quedar amb la meva 
mare i amb el meu tiet que en aquell temps 
era petit i la meva mare es va fer càrrec d’ell. 
La meva mare era filla de Cornellà del Terri i 
com que estàvem en guerra, llavors agafava el 
cotxet i anàvem des de Domeny a Cornellà, a 
peu, a casa dels meus avis. Allà els meus avis 
feien uns pans molt grans i tenien fruiters i 
hortalisses. Recordo que tenien unes pomes, 
que es deien del ciri que es posaven amb palla 
a l’hivern per conservar-les i així en podíem 
menjar.
 
Al cap de dos anys, va tornar el meu pare de 
la guerra. Al principi jo no el reconeixia, per-
què, és clar, va marxar quan jo només te-
nia un mes. Per mi era com un desconegut. 
En tornar de la guerra, el meu pare va treballar de 
portalliteres a l’hospital de Girona. Llavors, quan jo 
tenia set anys, vam anar a Cassà de la Selva a viure. 
Amb el temps, el meu pare va canviar de fei-
na i es va dedicar a la mà d’obra com a pale-
ta. La meva mare va treballar molts d’anys a 
una fleca de Cassà que es deia Can Beneïtpa. 
Jo anava a l’escola, tot i que no era gaire aficio-
nada a estudiar.

Quan encara érem al col·legi, anàvem a fer en-
tremaliadures quan sortíem de classes. Abans hi 
havia molts fruiters pels marges. Llavors, anà-
vem a menjar fruites, tanmateix si no eren en 
marges també n’agafàvem. I un dia que estàvem 
per allà a Can Castelló, l’amo d’un camp ens cor-
ria a darrere perquè ens li menjàvem les cireres. 
Després, quan era joveneta, em van comprar 
una bicicleta nova... Tothom em tenia enveja 
perquè en aquella època quasi ningú no en te-
nia.

Casal de jubilats de Campllong
A 14 anys me’n vaig anar a cosir, com a apre-
nenta de sastressa, a una sastreria que es 
deia Can Coloreu. I vaig estar aquí fins que 
em vaig casar, als 27 anys. En aquella època 
jo em feia tota la roba. Cosir era el meu ofici. 
Els meus pares em van comprar una màquina de 
cosir. I quan compraves una màquina a Girona, 
et donaven un temps de classes de brodar. Lla-
vors jo agafava el tren de Cassà i me n’anava a 
aquestes classes.

I com vas conèixer a en Jordi?
Jo estava asseguda a un banc de la Coma amb 
unes amigues i pujaven 3 nois: en Juanito, en 
Pere i en Jordi (anàvem al cine de la Coma) Jo els 
vaig dir a les meves amigues: “Aquest noi de les 
ulleres, no ho trobeu que és guapo?” I és clar, jo 
el trobava guapíssim a en Jordi! I ho era de debò. 

Va ser un procés lent, de trobar-nos als balls i 
anar-nos coneixent poc a poc. Gairebé dos anys 
després, vam començar a festejar i ja ballava tots 
els balls amb ell. Vam festejar nou o deu  anys fins 
que em vaig casar quan jo tenia vint-i-set anys. 
Però el meu festeig, al principi va ser complicat. 
Estàvem enamorats però els meus pares ve-

Entrevista a Joana Vilalta, més coneguda 
com la “Juanita”
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ien un problema, una muntanya, que jo hagu-
és d’anar a pagès. En aquell temps, les feines, 
l’ambient i la vida de la dona a pagès era dura i 
més sense haver-hi nascut. Tot i això, davant de 
la nostra ferma determinació de casar-nos, els 
pares varen haver de cedir.

Després la vida dona moltes voltes i és veritat 
que al principi va ser costós però amb el temps 
en Jordi va deixar de fer directament de pagès i 
això també em va alliberar a mi. L’explotació va 
continuar portada per altres persones joves.
 
I com era la criança, quan tu eres mare dels teus 
fills petits?
Jo crec que vaig ser molt marassa, per-
què em van sortir uns boníssims fills. 
Vam tenir 6 fills però un que es deia Jordi es va 
morir al cap de 6 dies d’haver nascut. Tot i la 
feina i tenir tants fills,  jo  estava molt contenta. 
Amb el meu home, ens ho agafàvem bé. La meva 
mare em deia: “un altre fill? Però què foteu?” 
Vaig haver de treballar molt. Imagina’t, criatu-
res cada dos anys. La meva sogra estava malal-
ta. Llavors jo havia de treballar molt a la casa 
de pagès. Estàvem en una casa modesta i fins 
i tot precària i sense calefacció. La solució, 
un perol amb llenya a sota i sempre aigua ca-
lenta. Aquí rentava als meus fills en un cossi.  
Per sort, jo tenia la meva mare. Ella preparava 

el dinar, els esperava quan sortien de l’escola, 
els portava a passeig, etc. Ella m’ajudava molt. 
I per això els meus fills tenen molt bon record 
dels seus avis.

Finalment vam poder fer una casa nova i com 
que no teníem temps d’anar a la platja vam fer 
una piscina perquè, tot i que teníem un mosso 
per ajudar-nos en la feina del mas, el diumenge 
ell volia fer festa i nosaltres el substituíem.

Què esperes de la vida en aquest moment? 
Ja soc molt gran, espero viure alguns anys més 
i veure als meus nets una mica més grans i gau-
dir de nets i fills, que és el que fem. Tenim una 
família molt unida i em sento molt estimada. 

Quin consell li donaries a les noves generacions? 
Trobo que les relacions sentimentals dels joves, 
la sexualitat... tot va massa ràpid. Les coses han 
canviat molt. Abans ens pensàvem més les re-
lacions i això feia que ens estiméssim més, que 
ens valoréssim més. 

Ara la joventut comença molt aviat a tenir rela-
cions i parelles i sembla que no acaben d’apro-
fundir de veritat en els sentiments. Pel meu 
parer, hauríen d’agafar-se les relacions amb 
més tranquil·litat, conèixer-se més a poc a poc 
abans d’entregar-se com a parella.
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Llar d’infants  “El tractoret”
la primavera arriba al 
Tractoret

Ja és primavera al Tracto-
ret, i els infants de la llar 
ja estan a punt per sortir 
a veure els canvis que sor-
geixen a l’entorn més pro-

per, i des de la llar, els ensenyem valors com el 
respecte i l’estima.  
 
Com que el bon temps ens acompanya, les pas-
sejades i el contacte amb la natura, és la propos-
ta més encertada pels més menuts. Observem 
les flors com surten, 
els seus colors, els 
ocells com canten, 
els insectes com vo-
len, altres animals 
com surten dels seus 
caus i si plou, trobem 
cargols!
 
Al pati de l’escola 
també hem fet un 
hort, hi hem plantat 
tomates, maduixes, 
enciams... cada dia 
el reguem i el cui-
dem, observem els 
canvis que es produ-
eixen, quan surt la 
flor, quan la terra és 

seca i hi falta aigua... i d’aquesta manera, estem 
donant valor a l’esforç i la responsabilitat de l’in-
fant.

Aprofitant que hem engegat el projecte de l’hort 
a la llar, la iaia Maria ens ha convidat a veure el 
seu! Ens ha ensenyat com ha plantat els enci-
ams, l’un al costat de l’altre, fent una filera... té 
un munt de patateres i ens ha explicat que crei-
xen sota terra. També ha començat a plantar les 
tomateres i alguns infants han descobert escar-
xofes que encara quedaven a les carxoferes i es-
taven amagades entremig de les fulles.
 

La iaia Maria ens ha 
arrancat una col molt 
grossa, i n’hem pogut 
donar a les gallines. 
Totes s’han acostat 
de cop quan han vist 
que els volíem do-
nar menjar. Alguns 
infants han preferit 
desgranar panotxes 
seques, que tam-
bé els  ha agrada 
molt!

Gràcies iaia Maria 
per deixar-nos gaudir 
d’un gran matí al teu 
costat!
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Espai feina: un programa d’orientació 
laboral a Campllong

L’Ajuntament de Campllong i l’Àrea de Desenvo-
lupament Local del Consell Comarcal del Giro-
nès ofereixen el Programa d’orientació laboral 
Espai Feina al municipi.  Espai Feina és un servei 
d’informació, assessorament i orientació a la 
inserció dirigit a persones que cerquen feina 
o volen millorar la situació laboral. Es disposa  
d’un espai on els veïns i veïnes en procés de re-
cerca o millora laboral reben assessorament en 
itineraris d’inserció, orientació en la prospecció 
d’empreses i del mercat de treball, activitats for-
matives professionals, borsa de treball i un espai 
per consultar les ofertes laborals. 

Espai Feina
Espai feina també ofereix un espai de suport 
i atenció a les empreses del municipi per di-
fondre les ofertes de treball i cercar els per-
fils més adequats en els processos de selecció 
mitjançant una borsa de candidats i candida-
tes locals.  

Per altra part, des d’Espai Feina s’ha organitzat 
el Pla de formació amb l’objectiu de satisfer 
les necessitats formatives demandades per a 
les persones en procés de recerca de feina 
i per a les empreses. El primer semestre del 
2022, s’han ofert els cursos de “Autoconeixe-
ment i habilitats transversals per a la recerca 
de feina” i els cursos telemàtics “L’entrevista 
per competències” i “Es busquen competènci-
es professionals”.

Des d’Espai Feina s’edita cada mes el butlletí 
amb les dades del mercat de treball. El but-
lletí inclou l’atur registrat per municipis del 
Gironès, el perfil de l’atur segons el municipi, 
l’edat, el nivell formatiu, els sectors i la contra-
ctació registrada. Es pot consultar a la web del 
Consell Comarcal del Gironès o subscriure’s 
per correu electrònic.

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

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

Serveis socials de Campllong

Ateses les últimes no-
vetats arran la llei d’in-
terrupció voluntària 
de l’embaràs, i per tal 
d’evitar dubtes o possibles confusions, l’equip 
del SIAD Gironès-Salt hem valorat que seria 
d’utilitat resumir-ne els aspectes més rellevants.

Llei d’interrupció vo-
luntària de l’embaràs

Actualment, la interrupció voluntària de l’em-
baràs a Espanya està regulada per la Llei Or-
gànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva, 
que despenalitza la pràctica durant les prime-
res 14 setmanes de l’embaràs.

La regulació anterior -Llei Orgànica 9/1985- va 
despenalitzar la interrupció voluntària de l’em-
baràs sols amb tres supòsits: risc per la salut 
física o mental de la dona (supòsit terapèutic), 
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embaràs fruit d’una violació (supòsit criminolò-
gic), o malformacions físiques o psíquiques del 
fetus (supòsit eugenèsic).
 
La Llei Orgànica 11/2015, a proposta del Par-
tit Popular, va modificar la Llei 2/2010 de salut 
sexual i reproductiva fent obligatori el permís 
patern perquè les menors de 16 i 17 anys pu-
guin acollir-se a la interrupció voluntària de 
l’embaràs.
 
Recentment, s’ha aprovat el projecte de re-
forma de la Llei Orgànica 2/2010 de salut 
sexual i reproductiva. L’equip del SIAD Giro-
nès-Salt hem pensat que fora bo explicar de 
manera resumida i clarificadora aquesta nova 
proposta.

Els 10 punts claus de la Llei d’interrupció 
voluntària de l’embaràs

1. Un dret garantit pel sistema públic de salut. 
A partir d’ara, aquella dona que decideixi fer-ho 
podrà avortar en un hospital públic. Avui dia, 
alguns territoris tenen dificultats per garantir 
aquesta cobertura sanitària a les dones, ja que 
un important nombre d’especialistes són ob-
jectors de consciència.

2. Les menors no requereixen autorització. 
Les noies de 16 i 17 anys podran decidir avor-
tar sense necessitat d’aportar un consentiment 
patern, cosa que calia arran d’una de les modi-
ficacions realitzades pel govern del Partit Popu-
lar a aquesta normativa sempre embolicada de 
polèmica.

3. L’Estat es fa càrrec de la baixa per mens-
truació incapacitant des del primer dia. Les 
menstruacions que impedeixen a les dones 
exercir la seva feina amb normalitat seran em-
parades per la Seguretat Social.

4. Salut menstrual accessible i per a totes. El 
text dedica un apartat complet als drets rela-
tius a salut menstrual i preveu que als instituts, 
presons, centres de la dona, centres cívics o 
centres socials es reparteixin gratuïtament 
productes com tampons, compreses o copes 
menstruals per així acabar amb la pobresa 
menstrual.

5. Menys traves a la “pastilla de l’endemà”. 
Aquest anticonceptiu d’emergència es dispen-
sarà de forma gratuïta als centres de salut i 
altres que imparteixin serveis de salut sexual 
i reproductiva. Aquest producte farmacèutic 
actualment costa aproximadament uns 20 eu-
ros a la farmàcia.

6. Més empara a l’objecció de consciència. 
Seguint el camí iniciat per la Llei d’Eutanàsia, 
aquell professional mèdic, facultatiu o sanita-
ri que es declari objector ho serà d’aplicació 
tant a la sanitat pública com a la privada, una 
fórmula que busca garantir que sempre hi hagi 
personal disponible per fer aquestes interrup-
cions voluntàries de l’embaràs.

7. La pedra angular de l’educació sexual. Serà 
integral a les etapes educatives principals, i es 
crearan centres públics d’atenció especialit-
zada en salut sexual i reproductiva i una línia 
d’atenció telefònica; així mateix es formarà de 
forma específica en educació sexual i menstru-
al professors i professores, funcionaris i funcio-
nàries de presons, i treballadors i treballadores 
públics.

8. Prevenció als centres educatius. Com a part 
de l’estratègia exposada en el punt anterior es 
repartiran de forma gratuïta mètodes anticon-
ceptius en centres educatius, una acció vincu-
lada a campanyes específiques sobre educació 
sexual.
 
9. Bones pràctiques a tot l’embaràs. Amb es-
pecial atenció al part i el postpart. Així mateix, 
es preveu la incorporació d’una baixa prepart 
des de la setmana 39 de gestació, que no con-
sumirà cap dia del permís de maternitat.

10. Gestació subrogada. La norma no perse-
guirà les parelles que recorrin a aquest mèto-
de en altres països, encara que sí que declara 
aquesta pràctica com a violència reproductiva 
contra la dona. També recull altres violènci-
es contra les dones relacionades amb aquest 
tema, com l’esterilització forçosa per a les 
dones amb discapacitat o l’embaràs i l’avorta-
ment forçós.

Equip de Serveis Socials bàsics de Campllong
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38a Fira Comarcal de Primavera de Campllong
Després de dos anys d’aturada a causa de la pan-
dèmia, Campllong va poder celebrar la nostra es-
perada Fira Comarcal de Primavera que enguany 
ha arribat a la 38a edició, coincidint amb la diada 
de Sant Jordi. Ho va fer acompanyada d’incle-
mències meteorològiques però sense impedir 
dur a terme l’àmplia programació d’activitats que 
es van iniciar a primera hora del matí i que es van 
allargar fins al vespre.

Exposicions, exhibicions, concursos, mostres, 
gastronomia... i, sobretot, molt bon ambient, van 
convertir de nou la Fira Comarcal de Primavera de 
Campllong en un punt de trobada i esdeveniment 
de referència de les comarques gironines dins del 
món rural i comercial.

Algunes de les activitats que van despertar més 
expectació el dissabte van ser el 23è concurs de 
paletes en el qual hi van participat 12 professi-
onals de la construcció, l’exhibició de tallada de 
troncs i l’exhibició de Trial Moto i biketrial, a càr-
rec de Peu a Baix, que enguany s’ha estrenat en 
la programació. Els guanyadors del concurs del 
paletes han estat les parelles formades per Aleix 
Plana i Vasilie Safta; Josep Maria Vila i Josep Ribas; 
i Ramon Oliveras i Miquel Putxol, que s’han repar-
tit 2.500 euros en premis.

La tarda va estar marcada per la treva meteoro-
lògica i la 25a edició de la tractorada amb la par-
ticipació de 80 tractors anteriors al 1965 que van 
recorrer per l’entorn del municipi.

Com a novetat, la Fira va acollir també un curs 
d’autocontrol i socialització de gossos a càrrec de 
Rockendall – Residència Canina, una exhibició de 
carrusel amb cavalls, a càrrec de La Crinera, i un 
volteig de competició amb el Club Volteig Girona.

El primer dia de Fira va finalitzar amb el lliura-
ment de premis del concurs de Ratafia i del Con-
curs de pintura ràpida, que enguany va comptar 
amb 14 participants. Els guanyador del Concurs 
de Ratafia, on hi competien 27 ratafies, van ser 
Mercè Tubert Borrell, Quim Carreras Barnés i Ro-
bert Batllosera Formiga, tots tres de Campllong.

Tot i el mal temps del primer dia, amb el vent i la 
pluja com a protagonistes, la bonança meteorolò-
gica de diumenge va animar els visitants a omplir 
el recinte firal que es va apropar als 30.000 as-
sistents de les edicions pre-pandèmia, cosa que 

ens va permetre recordar l’ambient viscut en els 
millors moments de les edicions passades.

Les activitats que van despertar més expectació 
diumenge van ser el Concurs Morfològic de va-
ques de raça frisona, amb la participació d’una 
cinquantena de caps de bestiar d’11 explotacions 
lleteres d’arreu de Catalunya, i el Concurs de tre-
ball monogràfic de ramat i gos d’atura català. La 
vaca guanyadora del 38è Concurs Morfològic de 
vaques de raça frisona va ser per Pou Cristina So-
lomon ET, de Can Pou de Parlavà (Baix Empordà), 
que també es va emportar el premi al millor cria-
dor. El segon millor criador va ser per la ramade-
ria Can Pol de Vilamadal (Alt Empordà). 
 
El premi al millor manejador Jove va ser per Da-
mià Duran, del Mas Gelats Vell de Riudarenes (La 
Selva). Durant el transcurs del concurs s’ha dut 
a terme un emotiu homenatge a Joan Lleal, el 
jove ramader de Vilobí d’Onyar mort recentment 
mentre treballava en una granja de Campllong, 
molt conegut dins del sector ramader gironí i que 
va rebre el premi a millor manejador adult a títol 
pòstum.  

La Fira va finalitzar amb l’actuació de la Colla ge-
gantera i grallers i timbalers de Campllong i la tra-
dicional i la divertida cursa de mules que aixeca 
molta expectació.  
 
Les novetats d’enguany han estat el curs d’au-
tocontrol i socialització de gossos, l’exhibició de 
carrusel amb cavalls, el volteig de competició i les 
diverses exhibicions de trial esmentades anterior-
ment. I també s’ha dut a terme un tast a cegues 
de productes de Girona Excel·lent, el segell de 
qualitat agroalimentària de la Diputació de Gi-
rona, a càrrec del cuiner radiofònic de Catalunya 
Ràdio, Pep Nogué.

La Fira Comarcal de Primavera de Campllong està 
organitzada per l’Ajuntament i l’Associació́ de Fi-
res i Festes del municipi, amb la col·laboració 
d’empreses, entitats i voluntaris. 

Volem agrair la col·laboració del voluntariat que 
fa possible la fira, la confiança del centenar d’ex-
positors i paradistes que han participat en aques-
ta nova edició de la Fira Comarcal de Primavera 
i de tots els visitants, que aquest any sí, ens heu 
pogut tornat a visitar i heu pogut gaudir de la Fira! 
Moltes gràcies i visca la Fira!  
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Reunió anual del poble
El dissabte 2 d’abril vàrem celebrar, una ve-
gada més i com és costum, la reunió anu-
al del poble en la qual, com sempre, l’Al-
calde i regidors expliquen les tasques i 
projectes duts a terme l’any anterior així com 
la previsió pressupostària de l’any en curs. 

Com en altres activitats, va resultar certament 
“novedós”  el fet de posar cadires com abans 
i fer-ho a la sala petita del local. La reunió es 
va desenvolupar en un ambient de cordiali-
tat. Potser si cal ressaltar alguna cosa seria, 
en l’apartat d’obres, l’explicació d’allò que s’ha 
fet o s’està fent, el tema de la recollida porta a 
porta i l’explicació sobre els pressupostos par-
ticipatius d’enguany. 

I, pel que fa a la resta d’apartats, els diferents 
regidors varen fer les explicacions de les seves 
respectives responsabilitats. La Sílvia Bosch 
va incidir en les precaucions que encara hem 
de tenir respecte al COVID i en cert debat so-
bre les targetes sanitàries al CAP de Cassà. La 
Gemma Johé va parlar de l’Espai Feina i va re-
marcar la recollida selectiva i el fet que hem 
arribat al 96% del reciclatge. En Joan Descals 
(va excusar la seva absència) va deixar l’encàr-
rec de parlar del Musicant i es va fer esment 
al bon treball fet ajudant a l’arribada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient. 

La Maria Bosch va parlar de les actuacions fe-
tes a les rieres de Campllong i també de les 
obres dels carrils bici que estan en marxa. 
L’Àlex Alsina va fer l’explicació de les obres que 
s’estan duent a terme, una quantitat bastant 
important, així com dels diversos manteni-

ments. També va explicar l’execució dels pres-
supostos participatius per al 2021, les cunetes 
de formigó i el Pla d’obres en pavimentació de 
camins, entre d’altres. 

La Roser Freixas va parlar de les activitats 
esportives, Pastorets, Patge reial, especta-
cles i activitats de Nadal, entre altres. També 
de l’oferta formativa al Local Social i de com 
va anar la Festa Major 2021 i, sobretot, que 
aquest any es faria la 38a Fira Comarcal de Pri-
mavera. 

Finalment, l’Alcalde va fer el comparatiu en-
tre el pressupost 2021 de 1.605.864,77 € i el 
d’enguany, de 1.288.484, tot explicant que al 
21 vàrem tenir pressupostades una quantitat 
molt important d’obres, que els ingressos del 
2021 varen complir les expectatives i una mica 
més per l’augment de les obres. 

També va comentar que les inversions previs-
tes per  al 2022 són poques de sortida i que 
estem pendents de l’adjudicació dels progra-
mes Europeus New Generation, la qual cosa 
farà que segurament a mig exercici s’hagin 
d’incorporar romanents per a cobrir aques-
tes obres que, tot i tenir importants ajudes, 
l’Ajuntament hi haurà de posar-hi una part, 
també. Va fer una explicació de com han anat 
les votacions dels pressupostos participatius 
del 2022.

El públic va participar sobre la marxa en les di-
verses explicacions i l’acte va acabar amb un 
piscolabis i un fer-la petar entre els assistents 
a la Sala Gran del Local Social. Fins l’any vinent!
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Salut
Les onades de calor: un perill per a la salut

Les temperatures molt extremes i l’excés de ca-
lor produeixen una pèrdua de líquids i de sals 
minerals (clor, potassi, sodi, etc.) necessaris per 
a l’organisme. Aquest fet pot agreujar una ma-
laltia crònica o provocar deshidratació i esgota-
ment. Si l’exposició a temperatures tan eleva-
des es perllonga, es pot patir un cop de calor, 
que és una situació que pot acabar sent greu. 

Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar 
que algú està patint un cop de calor: tempera-
tura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, 
convulsions, somnolència o pèrdua del coneixe-
ment. Davant d’aquests símptomes, traslladeu 
la persona a un indret més fresc, doneu-li aigua, 
mulleu-la i venteu-la. I aviseu urgentment els 
serveis sanitaris (061). 

Presteu atenció als següents consells, sobre-
tot si esteu entre aquests col·lectius o sou 
familiars o coneguts d’aquestes persones: 
1. Persones majors de 75 anys. 
2. Persones amb determinades circumstàncies 
socials (viure sol, pobresa, etc.). 
3. Persones amb discapacitats físiques o psíqui-
ques i limitacions de mobilitat o autocura. 
4. Nadons. 
5. Persones amb hipertensió arterial, diabetis, 
malalties cardiovasculars, malalties respiratòri-
es (MPOC, bronquitis), renals, Parkinson, Alzhe-
imer, obesitat o altres de cròniques. 
6. Persones que prenen una medicació que ac-
tua sobre el sistema nerviós central (tranquil-
litzants, antidepressius, psicòtrops) o diürètics. 
7. Persones amb problemes mentals i de con-
ducta a causa de l’ús de substàncies psicoacti-
ves o alcohol. 
8. Persones que realitzen una activitat física intensa. 
9. Persones que han de romandre o fer activitat 
física a l’aire lliure (incloses les activitats laborals).

Consells per evitar problemes causats per 
la calor 

1 Protegiu-vos del sol i la calor 
A casa, controleu la temperatura: 
- Durant les hores de sol, tanqueu les persianes 
de les finestres on toca. 

- Obriu les finestres de casa durant la nit, per 
refrescar-la. 
- Estigueu-vos a les estances més fresques. 
- Utilitzeu a algun tipus de climatització per re-
frescar-vos i refrescar l’ambient (ventiladors, 
aire condicionat, ventalls, etc.). 
- Si no teniu aire condicionat, mireu de pas-
sar les hores de més calor en llocs climatitzats 
(biblioteques, centres comercials, cinemes, 
etc.). 
- Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles 
mullades amb aigua, etc. 

Al carrer, eviteu el sol directe: 
- Porteu una gorra o un barret. 
- Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de co-
lors clars i que no sigui ajustada. 
- Procureu caminar per l’ombra, estar sota un 
para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en 
llocs frescos del carrer o en espais tancats que 
estiguin climatitzats. 
- Porteu aigua i beveu-ne sovint. 
- Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba. 
- Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les 
hores de més sol i no hi deixeu els infants o per-
sones fràgils amb les finestres tancades. 

2 Reduïu l’activitat física durant les hores de 
més calor 
- Eviteu sortir a les hores del migdia, que és 
quan fa més calor. 
- Reduïu les activitats intenses. 

3 Beveu força i vigileu l’alimentació 
- Beveu aigua i sucs de fruita fins i tot sense te-
nir set. 
- No prengueu begudes alcohòliques. 
- Eviteu els menjars molt calents i els que apor-
ten moltes calories. 

Ajudeu els altres 
Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola: 
- Mireu de visitar-los un cop al dia. 
- Ajudeu-los a seguir aquests consells. 
- Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge 
si aquesta pot influir en la termoregulació i si 
s’ha d’ajustar o canviar. 

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:
21 de juliol, 18 d’agost i 15 de setembre.

LA NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:
19 de juliol, 16, 27 i 29 d’agost i 20 de setembre.

LA DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ ELS DIES: 
9 de juliol, 13 d’agost i 10 de setembre.

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: 

REVETLLA DE SANT JOAN
Dijous, 23 de juny.

FESTA MAJOR
Del 26 al 29 d’agost.

ACTIVITATS:

MUSICANT
Del 30 d’agost al 3 de setembre. Concert especial de presentació, el 6 de juliol.




