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CARTA DE L’ALCALDE

Fa molts d’anys, concretament el 2009, que Campllong 
va esdevenir un dels pocs pobles que amb molt d’ago-
sarament va tirar endavant un pla ambiciós per fer ha-
bitatge social. Ho va fer el nostre Ajuntament, fent un 
gran esforç, perquè es varen combinar molts factors: 
social, econòmic, urbanístic, tècnic i, fins i tot, polític. 
Va ser l’obra amb el pressupost més gran executat mai 
per la nostra administració Local. Per cert, crec que fins 
ara no superat per cap de les moltes obres que s’han 
anat fent al nostre municipi a càrrec de les arques mu-
nicipals. 

Va esdevenir una nova manera de retenir entre nos-
altres aquells/es que són i volen ser campllonguesos/
es, amb uns fonaments morals sobre el fet que al nos-
tre poble, on venen a viure gent d’altres pobles, els de 
casa, els que saben i coneixen hàbits, costums o deu-
res, entre d’altres, tinguin l'oportunitat de poder-se 
quedar entre nosaltres. 

Amb aquesta consciència es va començar l'actual legis-
latura, amb el compromís de tornar a fer una actuació 
d’aquesta mena i, certament, des del minut 1 es varen 
fer intents perquè algun dels plans d'actuació urbanís-
tica (PAUs) del nostre planejament es desenvolupes-
sin. En aquest cas, dos d’ells oferien possibilitats: el 
PAU de la Torre i el del carrer del cementiri, o PAU-7. A 
la fi ha estat aquest últim el que s’ha pogut tirar enda-
vant, gràcies al beneplàcit de la propietat i la implicació 
d'empreses del municipi. Tenint en compte que les tra-
mitacions son feixugues, l’assumpte de la paperassa no 
s’ha acabat fins aquest mes de febrer. Això ens dona 
esperances que a partir de la Fira ja s’estigui en condi-
cions de poder començar les obres d’urbanització del 
sector. Per cert, esperem aquestes obres solucionin al-
guns dels problemes que té actualment aquesta zona 
com, per exemple, el desguàs d'alguna de les cases del 
carrer del cementiri, així com el control de les aigües 
plujanes del camí del cementiri en aquest sector.

I parlem de la nova promoció pública d'habitatges so-
cials, de la qual esperem en breu poder fer una pre-
sentació publica. La previsió és de 9 habitatges: 5 con-
figurats com a habitatges de dues plantes, i 4 d'una 
planta de dimensions més reduïdes, 2 en planta baixa 
i 2 en planta pis, pensats per a famílies de pocs mem-
bres. Tots ells tindran el garatge en planta soterrani, 
en un sector teòricament sense cap perill hidrològic. 
7 d'aquests habitatges gaudiran d'un pati exterior i els 

altres 2 tindran terrat. Aquests habitatges, a més, gau-
diran de moltes millores en temes d'aïllament, instal-
lacions, accessibilitat, etc.

Aquests habitatges tindran la mateixa missió que els 
de l’altra promoció: fixar la gent al territori. El preu de 
sortida d’aquests habitatges és el marcat per la Gene-
ralitat per a habitatges de protecció oficial. En aquests 
moments per la nostra zona “C” el preu per a m2 està 
en 1.767,72 €, i els garatges o trasters al 50% d'aquest 
preu. Aquestes cases/habitatges estan pensats per-
què els joves es quedin al seu poble, a Campllong. És 
amb aquesta idea que l'Ajuntament ha anat treballant 
al llarg dels anys i és per això que, conjuntament amb 
l’habitatge social, es generen nous serveis i noves 
instal·lacions com l’ampliació del pavelló, la reobertura 
de l'escola i altres que, conjuntament amb els serveis 
que ja tenim de més temps enrere, volen generar ga-
nes de viure a Campllong, “sens dubte el millor poble 
del món”.

Per últim, un recordatori: ja amb l'elaboració del 
POUM, el nostre municipi es va proveir d'una eina 
urbanística (vàrem ésser dels primers de fer-ho) que 
permet que les masies en sòl no urbanitzable puguin 
ampliar un 20% del seu sostre i fer divisions horitzon-
tals per cada 150 m2. Tot això pensat perquè els fills 
es quedin a casa. Estaria bé que més gent ho apro-
fités.

Amb un desig de salut per a tots,

Lluís Freixas i Vilardell, 
Alcalde de Campllong.

NOU HABITATGE SOCIAL A CAMPLLONG
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RESUM DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTA-
MENT DEL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2022

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

Els reunits aproven els esborranys de les actes de les ses-
sions de Ple ordinària de 16 de juny i extraordinària de 14 
de juliol de 2022, de les quals s’ha tramés còpia a tots els 
regidors. 

2.- REVISIÓ DE PREUS EXTRAORDINÀRIA DEL CONTRAC-
TE DE MILLORA DE PRESTACIONS I MILLORA ENERGÈTI-
CA DEL PAVELLÓ

S’aprova per unanimitat.

PRIMER.- Reconèixer provisionalment la revisió excepcio-
nal de preus del contracte de millora de prestacions i mi-
llora energètica del pavelló de Campllong, sol·licitada per 
l'empresa contractista Cobra Instalaciones y Servicios SA. 

SEGON.- Manifestar que d'acord amb la normativa aplica-
ble, la quantia resultant de la revisió excepcional de preus 
s'aplicarà a la certificació final de l'obra, previ informe fa-
vorable de la direcció facultativa de l'obra i audiència del 
contractista. 

EXPOSICIÓ: L’Alcalde llegeixi la part expositiva de la pro-
posta i explica que aquesta revisió s’ha demanat a conse-
qüència de la pujada de preus dels materials de la cons-
trucció. Des de l'Ajuntament s'ha demanat al contractista 
que continuï amb les obres que ja estem d’acord en revi-
sar-los al final de l’obra amb la última certificació. 

3.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE D'OBRES DE MILLORA 
DE PRESTACIONS I MILLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ

S’aprova per unanimitat.

PRIMER.- Acordar la pròrroga del contracte d'obres de 
millora de prestacions i millora energètica del pavelló de 
82 dies, és a dir, fins el 12 de desembre de 2022. 

EXPOSICIÓ: L’Alcalde explica en quin moment es troba 
l’obra actualment i que creu necessari aprovar la pròrroga 
per intentar acabar l’obra al desembre. 

4.- CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CON-
SELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG PER A IMPLANTAR EL PROGRAMA TREBALL 
I FORMACIÓ AL MUNICIPI

S’aprova per unanimitat.

PRIMER.- Aprovar el text del Conveni marc de col-
laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l'Ajuntament de Campllong per a implantar el progra-
ma treball i formació al municipi de Campllong, que 
consta a l'annex d'aquest acord.  

SEGON.- Fer constar que l'Ajuntament de Campllong 
està interessat en el Projecte 2: Campanya "Fem endre-
ça": equip de suport a la neteja dels espais municipals.

EXPOSICIÓ: L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora la 
Sra. Gemma Johé que llegeix la part expositiva de la 
proposta i comenta que ja fa anys que ens adherim a 
aquest programa, explica en què consisteixen les tas-
ques de la persona contractada, que són per ajudar en 
les feines de manteniment.

5.- MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE 
LES SUBVENCIONS A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

S’aprova per unanimitat.

PRIMER.-  Aprovar inicialment la modificació de les 
bases específiques reguladores de la subvenció a per-
sones amb dependència, el text complert del qual 
s'adjunta com annex del present acord.

EXPOSICIÓ: L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora la Sra. 
Sílvia Bosch que explica en què consisteixen aquests can-
vis i llegeix la part expositiva i resolutiva de la proposta.

6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'OR-
DENANÇA FISCAL 26 REGULADORA DE LA TAXA PER 
L'ASSISTÈNCIA A CURSOS, JORNADES, TALLERS O AL-
TRES ACTIVITATS CULTURALS O DE LLEURE, ESPORTI-
VES, FORMATIVES O LÚDIQUES

S’aprova per unanimitat.

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de 
l'Ordenança fiscal número 26 reguladora del preu públic 
per l'assistència a cursos, jornades, tallers o altres activi-
tats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques 
d’acord amb la redacció que es conté a l'annex d'aquest 
acord. (Marcat de color blau consta el text modificat). 

EXPOSICIÓ: L’Alcalde cedeix la paraula a la Regidora Sra. 
Roser Freixas, que explica que els canvis són per adap-
tar les tarifes a les activitats programades pel curs 2022-
2023.

7.0.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIO DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL PER L'EXERCICI 2022

S’aprova per unanimitat.

COP D’ULL A LES ACTES MUNICIPALS
NOTA: Consulteu el text complet de les actes a: 
https://www.seu-e.cat/web/campllong/govern-obert-i-
transparencia/accio-de-govern-i-normativa
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8.0.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2021

S’aprova per unanimitat.

PRIMER. Aprovar definitivament el Compte General i els 
estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2021, 
integrats pels estats d’ingressos i despeses de l’exerci-
ci corrent, la classificació funcional de despeses, l’estat 
d’ingressos i despeses d’exercicis tancats, el romanent de 
tresoreria, el resultat pressupostari i el balanç de situació.

SEGON. Aprovar definitivament la documentació complemen-
tària integrada pels justificants dels estats i comptes anuals.

TERCER. Rendir els esmentats comptes de la corporació, 
esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2021, a 

la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determi-
nen els articles esmentats en la part expositiva.

9.0.- PROPOSTA D'ACORD DE PLE D'APROVACIÓ INICIAL 
DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2022

S’aprova per unanimitat.

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suplement 
de crèdit, crèdit extraordinari i transferència de crèdit 
corresponent al pressupost de l’Ajuntament (7/2022) i 
l’expedient de crèdit extraordinari corresponent al pres-
supost de l’organisme autònom Museu d’eines antigues 
del camp i oficis tradicionals (1/2022) que tot seguit es 
detalla:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla 
de personal municipal que té per objecte la modificació de 
la forma de provisió de la plaça de dinamitzadora sociocul-

PERSONAL 
LABORAL

GRUP NÚM. VACANTS COMENTARIS

PERSONAL LABORAL FIX

Arquitecte 
tècnic/a A2 1 -

Animador 
socio-cultural C1 1 1 Torn lliure

Animador 
socio-cultural C2 1 - Plaça a

amortitzar

Operari
manteniment AP 1 1

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Auxiliar 
Administratiu/va C2 1 1

PERSONAL 
FUNCIONARI

GRUP NÚM. VACANTS COMENTARIS

Habilitació de caràcter nacional

Subescala Secretaria - intervenció

Secretàri/a - 
Interventor/a A1 1 -

Escala Administració General

Subescala Administrativa

Administratiu/va 
- Comptable C1 1 -

Ocupada
interinament

Subescala Auxiliar

Auxiliar
Administratiu/va C2 1 -

tural C1, passant a ser de torn lliure i quedant redactada de 
la següent manera: 

PLANTILLA PERSONAL 2022

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària Denominació Crèdits totals  consignats Augment Import  resultant

337 22100 SUBMINISTRES LOCAL SOCIAL 22.000,00 € 12.000,00 € 34.000,00 €

334 22600 MUSICANT 65.000,00 € 20.000,00 € 85.000,00 €

338 22610 FESTES POPULARS I CELEBRACIONS 8.000,00 € 5.500,00 € 13.500 €

337 22700 NETEJA LOCAL SOCIAL 8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 €

338 22 611 HOMENATGE A LA GENT GRAN 7.000,00 € 6.500,00 € 13.500,00 €

920 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES 
I PROFESSIONALS 32.546,00 € 2.000,00 € 34.546,00 €

163 25000 CCG - NETEJA VIÀRIA 7.000,00 € 3.000,00 € 10.000,00 €

1621 25000 CCG- RECOLLIDA DE RESIDUS 33.500,00 € 3.000,00 € 36.500,00 €

151 25000 CCG - SERVEIS TÈCNICS 4.000,00 € 5.000,00 € 9.000,00 €

323 47200 LLAR D'INFANTS EL TRACTORET 54.200,00 € 20.500,00 € 74.700,00 €

342 61901 MILLORA EQUIPAMENTS ESPORTIUS 3.000,00 € 4.739,39 € 7.739,39 €

1720 62400 APARCAMENT I PUNT DE CÀRREGA BIBCICLETES 5.203,00 150,46 € 5.353,46 €

TOTAL 84.389,85 €

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
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CRÈDIT EXTRAORDINARI

Partida
Denominació Import resultant

Fun. Eco.

342 63201 ADEQUACIÓ EXTERIOR PAVELLÓ 6.500,00 €

459 60901 PLANTACIÓ D'ARBRES A LES RUTES VERDES 20.000,00 €

TOTAL 26.500,00 €

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

Partida
Denominació Import actual Modificació Import resultant

Fun. Eco.

341 48017 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CAMPLLONG 2.000,00 € 250,00 € 2.250,00 €

TOTAL 250,00 €

MUSEU D'EINES ANTIGUES DEL CAMP I OFICIS TRADICIONALS

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Partida
Denominació Import resultant

Fun. Eco.

333 609 MATERIAL I ESTRUCTURA PARCIAL MOLÍ FARINER 13.143,63 €

TOTAL 13.143,63 €

FINANÇAMENT AJUNTAMENT

SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDES QUE ES PREVEUEN AUGMENTAR

Aplicació pressupostària Denominació Crèdits totals 
consignats Augment Import resultant

45083 GENERALITAT, SUBVENCIÓ LLAR D'IN-
FANTS 48.200,00 € 9.600,00 € 57.800,00 €

TOTAL 9.600,00 €

ALTRES

Aplicació pressupostària Denominació Import

87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 74.789,85 €

TOTAL 74.789,85 €

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

- Romanent líquid de tresoreria disponible posterior a l'expedient modificació 6/2022 211.989,34 €

- Import a aplicar en aquest expedient: 74.789,85 €

- Resta de romanent líquid de tresoreria disponible posterior a aquesta modificació 137.192,49 €

CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDES QUE ES PROPOSEN MINORAR

Partida
Denominació Import actual Modificació Import 

resultantFun. Eco.

342 63200 ADEQUACIÓ SUBQUADRE ELÈCTRIC PISTA PAVELLÓ 6.500,00 € 6.500,00 € 0,00

924 21900 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00

TOTAL 26.500,00 €
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EXPOSICIÓ: L’Alcalde explica detalladament la proposta 
indicant les partides que cal suplementar o crear de 
nou i els recursos amb els quals es finançarà la modi-
ficació. 

També detalla la modificació que es proposa aprovar en 
el Museu del Camp, que servirà per iniciar l'estructura del 
molí fariner i fer més atractiva la seva visita un cop es 
pugui obrir al públic. 

10.0.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT 
DE CAMPLLONG I LA PROPIETÀRIA DE L'HABITATGE DE 
PROTECCIÓ OFICIAL SITUAT AL CARRER RECTORIA NÚ-
MERO 8, PER REGULAR EL PROCÉS DE VENDA

S’aprova per unanimitat.

PRIMER.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de 
Campllong i la Sra. LRB, relatiu a la venda de l'habitatge 
de protecció oficial situat al carrer de la Rectoria núm. 
8, amb el contingut que consta com a Annex del present 
acord. 

EXPOSICIÓ: L’Alcalde explica que amb la signatura 
d'aquest conveni de mutu acord entre la propietària i 
l'Ajuntament, aquest farà la selecció de la persona o 
unitat familiar a la qual el propietari vendrà l'immoble. 
Com que l'Ajuntament té el dret de retracte, en cas de 
no haver-se pogut firmar el conveni, l'Ajuntament hau-
ria exercit aquest dret. El proper pas que es farà des de 
l'Ajuntament, serà treure les bases reguladores del con-
curs, al qual es podran inscriure tots els interessats, en el 
qual es donarà prioritat a les persones empadronades al 
municipi.  

11.0.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D'INTERVENCIÓ 
DEL SEGON TRIMESTRE DE 2022, PMP, EXECUCIÓ TRI-
MESTRAL I MOROSITAT

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

PARTIDES QUE ES PROPOSEN MINORAR

Partida
Denominació Import actual Modificació Import 

resultantFun. Eco.

341 48018 ALTRES ENTITATS ESPORTIVES 300,00 € 250,00 € 50,00

TOTAL 250,00 €

FINANÇAMENT MUSEU

ALTRES

Aplicació pressupostària Denominació Import

87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 13.143,63 €

TOTAL 13.143,63 €

- Romanent líquid de tresoreria a 31/12/2021 20.401,30 €

- Import a aplicar en aquest expedient 13.143,63 €

- Resta de romanent líquid de tresoreria disponible posterior a aquesta modificació 7.257,67 €

Es destaca entre d’altres les dades corresponents al 2n 
trimestre de 2022 del període mig de pagament:

Ajuntament:
Ratio d’operacions pagades: 1,75 dies.
Import de pagaments realitzats: 256.528,00 €.
Ratio d’operacions pendents: 1,66 dies.
Import de pagaments pendents: 2.312,26 €.
PMP: 1,75 dies.

Organisme Autònom Museu del Camp i d'Oficis Tradici-
onals
Ratio d’operacions pagades: 0,00 dies.
Import de pagaments realitzats: 0,00 €.
Ratio d’operacions pendents: 15,00 dies.
Import de pagaments pendents: 820,03 €.
PMP: 15,00 dies.

PMP Global: 
Import de pagaments realitzats: 256.528,01€.
Import de pagaments pendents: 3.132,29 €.
PMP Global: 1,79 dies.

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

12.0.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA CREMA DE RESTES VE-
GETALS ALS MATEIXOS CAMPS DE CONREU

Els darrers mesos el sector agrari català ha expressat el 
seu malestar la limitació i prohibició de la crema de restes 
vegetals, derivada del compliment de la “Ley 7/2022, de 
8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular” aprovada pel Congrés de Diputats el 
passat mes de desembre. 

Aquesta llei, en el seu article 27 fa referència a la pro-
hibició de crema de restes vegetals. Allà s’especifica 
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que “amb caràcter general, no està permesa la crema 
de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvíco-
la. Només podrà permetre’s la crema d’aquests residus 
amb caràcter excepcional, sempre i quan compti amb la 
corresponent autorització individualitzada que permeti 
aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no 
sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament, 
motivant adequadament que no existeixen uns altres 
mitjans per evitar la propagació de plagues...”

Això limita i prohibeix que els pagesos puguin continu-
ar fent de manera segura les cremes de restes vegetals 
agràries i silvícoles als seus propis camps de conreu, com 
tota la vida s’ha fet. Aquesta crema ja està regulada per 
les normes de condicionalitat de les ajudes de la política 
agrària comuna i els diferents Reials Decrets espanyols 
i legislació autonòmica que se’n deriva La llei espanyo-
la demana que les restes vegetals generades a l’entorn 
agrari o silvícola tinguin un reciclat biològic mitjançant el 
seu piconatge o trituració, fet que suposarà la necessitat 
d’utilitzar i cremar una gran quantitat de combustibles 
fòssils, i, per tant, una generació molt elevada de CO₂. Per 
no parlar dels costos que generaria als pagesos, sobretot 
petits i persones que s’hi dediquen a temps parcial, el fet 
d’haver d’adquirir maquinària per fer una acció que tota 
la vida han fet mitjançant la crema manual controlada i 
segura.

La normativa de fet no preveu cap termini d’adaptació ni 
tampoc cap ajuda que permetin als afectats comprar la 
maquinària i adaptar-la a la nova proposta. Hi ha el risc 
real que moltes restes vegetals no siguin tractades als 
camps i per tant, derivin en problemes fitosanitaris, es-
pecialment de fongs i insectes barrinadors.

A més, l’acumulació de restes vegetals als camps suposa 
incrementar el perill d’incendis en aquests conreus, mol-
tes vegades, envoltats de bosc. El Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya s’ha mostrat contrari a aquesta mesura recolli-
da a la Llei i està intentant cercar solucions jurídiques que 
permetin a la pagesia i les persones que exploten horts i 
activitats anàlogues continuar efectuant les cremes segu-
res de les restes vegetals als mateixos camps de conreu.
D'acord amb tot això exposat, el sotasignant Alcalde Pro-
poso al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

1. Demanar al govern espanyol la modificació i adequació 
normativa per fer possible la crema de restes vegetals en 
l’entorn agrari o silvícola, incloent els usuaris d’horts i pe-
tites activitats anàlogues, puguin continuar efectuant les 
cremes segures de les restes vegetals als mateixos camps 
de conreu.

2. Traslladar l’acord anterior al Ministeri d’Agricultura, a la 
Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
de la Generalitat de Catalunya, i els grups parlamentaris 
del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya.

EXPOSICIÓ: L’Alcalde comenta que avui mateix ha sor-
tit als mitjans de comunicació la noticia que s'està 

intentant solucionar aquesta problemàtica. Seguida-
ment cedeix la paraula al Regidor Joan Descals, que 
explica la proposta. 
 
S’aprova per unanimitat.

13.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 
DICTATS DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA del núm. 
2022/205 al 2022/341

Els reunits se'n donen per assabentats.

14.0.- ASSUMPTES URGENTS

14.1.- BASES REGULADORES DEL PROCÉS D'ADJUDICA-
CIÓ EN REGIM DE VENDA DE L'HABITATGE DE PROTEC-
CIÓ OFICIAL DEL CARRER RECTORIA 8

S’aprova per unanimitat.

Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores que 
han de regir el procediment d'adjudicació en règim de 
venda de l'habitatge de protecció pública ubicat al car-
rer de la Rectoria número 8, tal com consten a l'annex 
d'aquesta proposta. 

EXPOSICIÓ: L'Alcalde explica breument les modificaci-
ons que s'han realitzat a les bases reguladores respec-
te l'últim concurs d'habitatges de protecció oficial, que 
ha estat augmentar els punts per els anys d'empadro-
nament en el municipi, que passen a ser de 10 punts 
per any, quan abans eren 3 punts per any. També s'aug-
menten els punts per anys d'empadronament dels pares 
dels sol·licitants, i s'atorguen punts als actuals llogaters 
d'habitatges de protecció oficial municipal. L'import del 
preu de venda de l'habitatge es fixa en 163.651,88 eu-
ros, fruit de la visita i informe dels serveis tècnics mu-
nicipals. 

15.0.- QÜESTIONS D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

L'Alcalde passa a detallar les reunions i visites de més 
rellevància que ha fet aquests últims mesos per l’Ajun-
tament:

• 17 de juny, reunió a Cal Peó (Can Sagué), amb repre-
sentants del Consorci de les Vies Verdes, per tractar la 
modificació del traçat del carril bici.
• 22 de juny, consell d'Alcaldes al Consell Comarcal del 
Gironès.
• 7 de juliol, Junta de Compensació del Polígon Sud-2.
• 8 de juliol, reunió de la Regió Sanitària de Girona.
• 9 de juliol, sopar de festa major de Llambilles.
• 17 de juliol, sopar de festa major de Quart.
• 20 de juliol, Comissió territorial d'urbanisme.
• 21 de juliol Consell Rector de la Junta de Compensació 
del Polígon Sud-2.
• 22 de juliol, sopar de festa major a Fornells de la Selva.
• 26 de juliol, entrevista a ràdio Cassà de la Selva.
• 28 de juliol, presentació de les noves vies verdes a la 
Diputació de Girona.
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• 3 de setembre, visita de la Consellera de polítiques di-
gitals i territori de la Generalitat de Catalunya amb motiu 
del Musicant.
• 15 de setembre, Ple del Consorci de la Costa Brava.
• 28 de setembre, Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Girona.
 • 29 de setembre, reunió Consell Rector del Polígon Sud-2
• 30 de setembre, pregó i recepció de la Festa Major de 
Riudellots de la Selva.

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

La Regidora Gemma Johé, de l’àrea de medi ambient, 
comença fent un repàs a les novetats de la recollida de 
deixalles porta a porta. Informa que s’ha fet un canvi de 
ruta a la recollida dels dissabtes al matí, que ara comen-
ça pels veïnats i finalitza al nucli urbà, per tal d’evitar els 
sorolls derivats sobretot de la recollida del vidre. També 
informa que s’ha canviat l’empresa responsable de la dei-
xalleria mòbil i per això alguns dies s’ha alterat l’horari. 
No obstant , ja s’ha avisat a l’empresa perquè no torni a 
passar. Per altra banda, com a regidora d’igualtat, també 
s’ha promogut la pintada del pas de zebra entre el local 
social i la pista poliesportiva amb els colors de l’arc de 
Sant Martí, per tal de cridar l'atenció sobre la discrimina-
ció que pateix el col·lectiu LGTBI i sobre la necessitat de 
defensar la diversitat sexual. També va assistir a la Junta 
General del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt el 
dia 28 de setembre en representació de l’Ajuntament de 
Campllong. 

La Regidora Maria Bosch, va assistir a la reunió entre re-
presentants de l’Ajuntament de Campllong i del Consorci 
de les Vies Verdes de Girona, per tal de valorar la modi-
ficació del traçat del carril bici a l’alçada de Can Sagué, el 
projecte del qual es preveu finançar amb la modificació 
de crèdit que s’ha aprovat en aquest mateix Ple. A la reu-
nió també es va debatre la millora de la paret del mur de 
Cal Tato i la unió del carril amb el poble de Llambilles. En 
relació a l’associació de rieres, s’ha fet alguna reunió i es 
planteja la realització de diverses actuacions, com ara la 
neteja de la Riera Seca. 

El Regidor Joan Descals fa un repàs de l’edició del Mu-
sicant que s’ha celebrat entre els dies 30 d’agost  i 3 de 
setembre, en la qual s’han pogut fer tots els concerts a 
l’aire lliure, amb una gran qualitat musical, i que són els 
següents: 

30 d'agost: MusiCàtnia, a Caterina Albert amb l’Orquestra 
de Cambra Terrassa 48 i Marta Valero.
31 d'agost: Sabor de Gràcia.
1 de setembre: Balkan Paradise Orquestra.
2 de setembre: Obeses + Cor d’obeses.
3 de setembre: Marina Rossell.

En aquestes dates ja s’està preparant l’edició de l’any que 
ve i s’ha demanat una nova subvenció a la Generalitat de 
Catalunya per tal que hi hagi un major finançament de les 
administracions públiques. 

La regidora Roser Freixas explica que ja s’han iniciat els 
cursos al Local Social amb normalitat, alguns dels quals 
son els mateixos que altres anys, però també hi ha noves 
ofertes. Aquest any també s'ha començat una activitat 
mensual de dinamització familiar, que es farà el segon di-
vendres de cada mes. Aquest mes es farà al pavelló i serà 
una jornada esportiva familiar. 

En relació a la festa de Sant Joan, fa un balanç positiu, ja 
que hi va haver més de 100 assistents al sopar popular i hi 
va haver un bon ambient entre la gent del poble. 

En relació a la llar d’infants, el curs també ha començat 
amb normalitat, i es preveu que es puguin recuperar les 
activitats amb pares a la llar, que amb les restriccions del 
covid s’havien hagut d’anul·lar. També recorda que el pro-
per dia 28 es preveu celebrar la castanyada de la llar, amb 
una actuació de la colla gegantera.

Sobre el casal d’estiu municipal, atès que hi ha hagut 
una nova empresa adjudicatària del servei, hi ha hagut 
menys inscrits que en altres edicions, no obstant s’ha 
pogut fer al llarg de tot l’estiu amb totes les activitats 
previstes. 

En relació a la Festa Major, que s’ha celebrat del 26 al 29 
d’agost, s’han fet les activitats habituals i hi ha hagut un 
bon èxit de públic. També s’ha fet alguna innovació, com 
els inflables d’aigua a la pista o el canvi del dia de les ha-
vaneres. El programa ha estat el següent:

Divendres 12 
22:00 h. CAMINADA NOCTURNA.

Dimecres 24
18:00 h. SIGUES CREATIU.

Dijous 25
11:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 FESTA DE L’AIGUA A LA 
PISTA.

Divendres 26
17:00 h REPICAMENT DE CAMPANES. 
18:00 h. 13a. CURSA DE CARGOLS.
20:30 h. SOPARS A LA FRESCA.
22:00 h Concert/havaneres LES ANXOVETES.

Dissabte 27
12.00 h Concerts infantil a càrrec de “AMBAUKA” amb 
l’espectacle “de cap per avall”.
18:00 h. – CERCAVILA DE GEGANTS.
De 20:30 a 22:30 SOPAR POPULAR. 
00:00 h.  Concerts a càrrec dels grups: ITACA BAND + MA-
SOVERA BARBUDA + DJ CALVINS.

Diumenge 28 
11.00 h Missa Solemne acompanyament vocal de la Coral 
de Sant Andreu Salou.
De 17:30 h. TARDA DE JOCS PER A TOTA LA FAMÍLIA JAR-
DINS DE L’ESGLÉSIA.  
19:00 – SARDANES ORQUESTRA SELVATANA. 
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20:00 – CONCERT ORQUESTRA SELVATANA. 
20:30 h. SOPARS A LA FRESCA.
22:00 – BALL ORQUESTRA SELVATANA.

Dilluns 29
17:30 – RUTA AMB BICICLETA PEL POBLE.
20:30 h. SOPARS A LA FRESCA.
21:30 h. – NIT DE MUSICA A LA FRESCA AKOBLATS.

També s'ha fet una reunió d'avaluació del punt lila de la 
Festa Major, el da 4 d'octubre.
I en relació a les activitats previstes per part de la Regido-
ria, s’informa que el dia 12 de novembre es farà la casta-
nyada popular i el 13 la caminada. 

La Regidora Sílvia Bosch informa que el proper dia 20 de 
novembre es celebrarà l’homenatge a la gent gran. Tam-
bé fa saber que l’activitat de dinamització dels parcs de 
salut i itineraris saludables s’ha deixat de fer aquest 2022 
per culpa de la falta de quòrum, però que s’intentarà tor-
nar a reactivar el servei de cares de l’any 2023. I en relació 
a l’àrea de salut, informa que ja s’ha iniciat la vacunació 
de la grip i de la nova dosi contra el covid des de l’ABS de 
Cassà. 

17.0.- PRECS I PREGUNTES
La Regidora Gemma Johé, recorda que en l’últim Ple or-
dinari es va demanar fer una assemblea amb els veïns 
implicats en la obertura de l’escola de Campllong, i que 
aquesta encara no s’ha fet. L’Alcalde respon que en breu 
es posarà la data i es farà.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
DIA 13 D´OCTUBRE DE 2022

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

Els reunits aproves l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 8 de setembre de 2022. 

2.- AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ DEFINITIVA DEL DOMI-
NI PÚBLIC VIARI MUNICIPAL PER EL DESPLEGAMENT DE 
FIBRA ÒPTICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Els reunits acorden concedir llicència d'ús comú espe-
cial del domini públic viari municipal per la instal·lació 
del traçat de les obres previstes en el projecte XT00212a 
Clau: SPD-22204.2 – TRONCAL DEL GIRONÈS per estesa 
de fibra òptica, a favor del Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya (CTTI) del Departament de Polítiques Digitals 
i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. 
L’esmentada llicència resta condicionada a diversos  ad-
vertiments. 

3.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia els reunits es do-
nen per assabentats de les comunicacions rebudes des 

de la celebració de l'última Junta de Govern: Del Regis-
tre E2022001726 de 7 de setembre al E2022001985 de 8 
d’octubre de 2022.

4.- ASSUMPTES URGENTS

4.1.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DEL CA-
SAL D'ESTIU MUNICIPAL

Els reunits acorden MODIFICAR el contracte administratiu 
de serveis de gestió del casal d'estiu municipal de Camp-
llong, per import de 1.941,21 € que representa un 11% 
del preu inicial del contracte i notificar el present acord a 
l'empresa adjudicatària, atorgant-li un termini d'audièn-
cia de 3 dies hàbils per tal que pugui fer les al·legacions 
que consideri.  

4.2.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
D'APARELLS PER LA NOVA SALA DE FITNESS

Els reunits APROVEN el pressupost núm. 10/222.083 de 
15/09/2022 de l'empresa SALTER SPORT SA pel preu de 
6.396,19 euros (7.739,39 euros IVA inclòs) per l'adequa-
ció de l'espai de l'ampliació del pavelló per sala de fit-
ness amb diverses màquines esportives (el·líptica, cinta 
córrer, etc.)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 
27 D´OCTUBRE DE 2022

1.0.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

Els reunits aproven per unanimitat la urgència de la ses-
sió, motivada per la necessitat d'aprovar la modificació 
de les ordenances fiscals per l'exercici 2023.

2.0.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2023

S’aprova per unanimitat.

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 
2023 i següents la modificació de les Ordenances fiscals 
que a continuació es relacionen, d’acord amb la redacció 
que es conté a l'annex d'aquest acord. 

• Número 2 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 
• Número 4 reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres 
• Número 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida, 
transport, tractament i eliminació d'escombraries i altres 
residus urbans 
• Número 18 reguladora de la taxa pel servei d'abasta-
ment d'aigua potable 

EXPOSICIÓ: L'alcalde, inicia l'exposició explicant la modi-
ficació que es practica a l'ordenança fiscal número 2, re-
guladora de l'Impost sobre els béns immobles, que inclou 
un topall de 300 euros per la bonificació de l'impost als 
immobles on s'hagin instal·lat sistemes d'energies reno-



10 EL GRA I LA PALLA

vables de generació d’energia elèctrica o d’aprofitament 
tèrmic per autoconsum, sempre que generin un 40% de 
l'energia contractada, amb un màxim de 3 anys. També 
s'ha incorporat la bonificació a l'article 6.2.4, d'un 50% en 
la quota íntegra de l'impost, sempre que així es sol·liciti 
pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles 
que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses 
d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant 
d'obra nova, com de rehabilitació equiparable a aquesta i 
no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 

També es modifica el tipus de gravamen de l'ICIO, passant 
del 2,6 al 2,8%. 

Les sol·licituds de bonificació de totes les ordenances 
s'han de demanar fins el 15 de gener de 2022.

En relació a l'ordenança reguladora de la taxa pel servei 
d'aigua potable es modifiquen algunes tarifes, atès que 
l'empresa concessionària ha tingut un dèficit en aquest 
últim any. Per subsanar-lo es proposa l'augment de la 
quota de servei domèstic i de servei industrial, per comp-
tador i mes passant a ser de 10 i 20 euros al mes respec-
tivament, de quota fixa. Així mateix també es modifiquen 
els preus de les tasques a fer per part de l'empresa con-
cessionària en els serveis.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 
10 DE NOVEMBRE DE 2022

1.- MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL CON-
CURS DEL CARTELL DE LA FIRA DE PRIMAVERA

S’aprova per unanimitat.

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores del 
concurs públic pel disseny del cartell del programa de la 
Fira Comarcal de Primavera de Campllong que consten 
com a annex del present acord. 

SEGON.- Declarar urgent la tramitació de l’expedient, als 
efectes d’allò que disposa l’art. 33 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques i en conseqüència reduir 
a la meitat tots els terminis de tramitació adduint raons 
d’interès públic, tal com es justifica a la provisió d'Al-
caldia. 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE GO-
VERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN NOM 
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATA-
LUNYA, EL CONSORCI LOCALRET, L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBER-
TA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A L’IMPULS I EL 
DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT DELS 
SISTEMES D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS 
CATALANES

S’aprova per unanimitat.

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Conveni marc de col-
laboració entre el Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques, en nom de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajunta-
ment de Barcelona i el Consorci Administració Oberta 
de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la 
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les admi-
nistracions catalanes, signat en data octubre de 2006. 

SEGON.- Aprovar l’adhesió al conveni publicat al BOE 
núm. 80 de data 3 d’abril de 2021 entre l'Agència Esta-
tal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies subscrit amb data 18 de març 
de 2021, en matèria d'intercanvi d'informació tribu-
tària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les 
entitats locals.

TERCER.- Nomenar la Sra. Anna Fugarolas Viñolas, secre-
tària general de l’Ajuntament, com a interlocutora única 
de l’entitat davant el Consorci AOC. 

QUART.- Facultar l’Alcaldia per a la signatura de la do-
cumentació necessària per a l’execució d’aquest acord.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2022

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

Els reunits aproven l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 13 d'octubre de 2022, de la qual s’ha tramés còpia a 
tots els regidors. 

2.0 DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia els reunits es do-
nen per assabentats de les comunicacions rebudes des 
de la celebració de l'última Junta de Govern: Del Registre 
E2022001986 de 8 d’octubre al E2022002165 de 7 de no-
vembre de 2022.

3.- ASSUMPTES URGENTS

Els reunits acorden a petició de l'Alcalde de la corporació 
la incorporació a l'ordre del dia de la reunió de la Jun-
ta de Govern, el següent assumpte: RESPOSTA A LES AL-
LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA SI S'ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DEL CASAL 
D'ESTIU MUNICIPAL.

3.1.- RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFI-
NITIVA SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE SERVEIS DEL CASAL D'ESTIU MUNICIPAL

Els reunits per unanimitat acorden estimar les al·legacions 
presentades per Diversport SL en data 25 d'octubre de 
2022 i no aprovar definitivament la modificació del con-
tracte administratiu de serveis de gestió del casal d'estiu 
municipal. 
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CRÈDIT EXTRAORDINARI

Partida
Denominació Import 

Fun. Eco.

342 62200 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA PAVELLÓ 13.137,60

TOTAL

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació pressupostària Denominació Crèdits totals 
consignats Augment Import resultant

342 60903 MILLORA DE LES PRESTACIONS DEL PA-
VELLÓ 456.746,58 € 113.670,81 € 568.354,09 €

342 61902 MILLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ 92.597,83 14.199,17 € 108.860,31

TOTAL 127.869,98 €

FINANÇAMENT
 

APLICACIONS QUE ES PROPOSEN MINORAR

Aplicació pressupostària Denominació Crèdits totals 
consignats Disminució Import 

resultant

161 21000 ADEQUACIÓ SUBQUADRE ELÈCTRIC PISTA PAVELLÓ 3.000,00 € 2.537,64 € 462,36 €

170 21000 MANTENIMENT MEDI AMBIENT 18.000,00 € 7.900,00 € 10.100,00 €

1532 21000 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES 26.335,50 2.700,00 € 23.635,50 €

TOTAL 13.137,64 €

ALTRES

Aplicació pressupostària Denominació Import

87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 127.869,98 €

TOTAL 127.869,98 €

Alhora també s’acorda no aprovar la pròrroga prevista 
del contracte administratiu de serveis del casal d'estiu 
per la gestió del servei en els exercicis següents, i per 
tant donar per finalitzat el servei amb l'empresa Divers-
port SL.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 1 
DE DESEMBRE DE 2022

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, regula-
dora de les Bases de Règim Local i l’article 79 del RD 
2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d’Orga-
nització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, estableixen que les sessions extraordinàries que 
hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran de 
ser ratificades pel Ple.

La urgència d'aquest Ple està motivada per la neces-
sitat d'aprovar una modificació de crèdit com a con-

seqüència d'imprevistos sorgits en la realització de les 
obres de millora de prestacions del pavelló i millora 
energètica del mateix, així com impermeabilitzar la co-
berta del pavelló antic abans que comencin les activi-
tats nadalenques. 

Vist l'anterior, el sotasignant Alcalde proposa al Ple apro-
var la urgència de la convocatòria del Ple del dia 1 de de-
sembre de 2022. 

Els reunits aproven per unanimitat ratificar la urgència de 
la convocatòria. 

2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
4CE I 5SC 8/2022

S’aprova per unanimitat

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de suple-
ment de crèdit i crèdit extraordinari corresponent al 
pressupost de l’Ajuntament 8/2022 que tot seguit es 
detalla:



12 EL GRA I LA PALLA

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

- Romanent líquid de tresoreria disponible posterior a l'expedient modificació 7/2022 137.192,49 €

- Import a aplicar en aquest expedient:  127.869,98

- Resta de romanent líquid de tresoreria disponible posterior a aquesta modificació 9.322,51

EXPOSICIÓ: L'Alcalde de la corporació detalla la pro-
posta indicant que es tracta de crear una partida pres-
supostaria per impermeabilitzar el carener del pavelló, 
atès que hi ha problemes de goteres. El contractista 
que va realitzar les obres de la coberta fa 2 anys s'ha 
eximit de responsabilitat, al·legant que la coberta no 
té suficient pendent i que possiblement les obres pro-
jectades no van esser les adequades, i que ell va fer 
l'actuació correctament i tal com estava definit en el 
projecte. Considerant que aquestes festes Nadalen-
ques es vol tornar a celebrar la tradicional quina, cal 
que la reparació es faci com més aviat millor. La solu-
ció adoptada és la impermeabilització de 2 metres per 
cada costat del carener amb poliuretà i poliurea. El fi-
nançament d'aquesta actuació es fa amb baixa d'altres 
partides pressupostàries. 

La modificació de crèdit també contempla un suplement 
de crèdit per les obres de millora de prestacions del pa-
velló i millora energètica, finançada amb romanents de 
crèdit. Aquesta modificació està motivada per diversos 
imprevistos que van sorgint al llarg de la realització de 
l'obra. Paral·lelament des de l'Ajuntament es demanaran 
altres ajudes a altres administracions que puguin ajudar 
a finançar aquesta millora i els imprevistos que han sorgit 
al llarg de la seva tramitació.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
DIA 1 DE DESEMBRE DE 2022

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

Els reunits aproven l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 10 de novembre de 2022, de la qual s’ha tramés cò-
pia a tots els regidors. 

2.- CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE TRES SOLARS 
QUALIFICATS COM A BÉNS DEL PATRIMONI MUNICIPAL 
DEL SÒL I HABITATGE PER A US D'APARCAMENT AL POLÍ-
GON INDUSTRIAL LES FERRERIES

Els reunits aproven el contracte d'arrendament per a ús 
d'aparcament dels béns patrimonials qualificats com a 
patrimoni municipal del sòl i habitatge consistent en les 
3 parcel·les A, B i C números 19, 21A i 21B, situades al 
polígon industrial Les Ferreries que s'esmenten en els 
antecedents pel termini de 7 mesos, des del 01/01/2023 
al 31/07/2023, prorrogable fins el 31/12/2023 a favor de 
l'empresa Manufacture de Maroquinerie et Accessoires 
Louis Vuitton SA per mitjà d'adjudicació directa atès que 
existeixen raons d'interès general pel benestar i bon fun-
cionament del polígon Industrial Les Ferreries. La renda 

s’etableix en un import de 6.000 € anuals més l'augment 
de l'IPC de gener de 2016 a gener de 2023.

3.- PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN-
TRE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSORCI DE 
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT PER A L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE DE PREVENCIÓ, ATENCIÓ I SUPORT A LES PER-
SONES GRANS DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG

Els reunits aproven l’addenda/pròrroga per a l'exercici 
2023 del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de 
Campllong i el consorci de benestar social Gironès-Salt 
per a l’execució del Projecte de prevenció, atenció i su-
port a les persones grans del municipi de Campllong, el 
text del qual es transcriu tot seguit a l’Annex. 

4.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia els reunits es do-
nen per assabentats de les comunicacions rebudes des 
de la celebració de l'última Junta de Govern: Del Registre 
E2022002166 de 7 de novembre de 2022 al E2022002350 
de 29 de novembre de 2022.

5.- ASSUMPTES URGENTS

5.1.- LIQUIDACIÓ CONVENI PER LA UTILITZACIÓ DE LA 
DEPURADORA DE L’EMPRESA JOAQUIM ALBERTI, S.A 
ANUALITAT 2021-2022

Els reunits aproven reconèixer l'obligació així com orde-
nar el pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
161.20900 Cànon depuradora per l’import de 7.992,57 
€ a favor de l’empresa Joaquim Alberti, SA, per la utilit-
zació de la depuradora de la seva titularitat, per a l'abo-
cament i tractament de les aigües brutes del nucli urbà 
de Campllong, en virtut dels acords subscrits en data 31 
de gener de 2013 de "Renovació dels pactes per a la uti-
lització de la Depuradora de l'Empresa Joaquim Alberti, 
S.A".

5.2.- LLICÈNCIA D'OBRES PER A L'AMPLIACIÓ AMPLIACIÓ 
DE NAU INDUSTRIAL DESTINADA AL PROCESSAT DE PRO-
DUCTES ALIMENTARIS I EMMAGATZEMATGE A LA INDÚS-
TRIA CÀRNIA DE JOAQUIM ALBERTÍ, SA (LA SELVA)

Els reunits aproven el projecte bàsic modificat per a l’am-
pliació de nau industrial destinada al processat de produc-
tes alimentaris i emmagatzematge a la indústria càrnia de 
Joaquim Albertí, SA (La Selva) i ATORGAR I NOTIFICAR als 
interessats la corresponent llicència per a l’execució de 
les obres així com les liquidacions pressupostàries que 
s’han de liquidar. 
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5.3.- CONTRACTE MENOR OBRES D'IMPERMEABILITZA-
CIÓ DEL CARENER DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAMP-
LLONG

Els reunits aproven el següent pressupost i adjudiquen 
els treballs a l’empresa que s’hi assenyala: 

Nom: LLAR IMPORT, S.L.  
DNI/NIF: B59195610.
Número Pressupost: P-216.
Data pressupost 30/11/2022.
Objecte del pressupost: Impermeabilització (omplir buits, 
imprimació epoxídica, membrana poliurea i acabat ma-
teix color existent). 
Import sense IVA: 10.857,55 €.
IVA 21%: 2.280,09 €.
Import amb IVA: 13.137,64 €. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
DIA 19 DE GENER DE 2023

1.0.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SES-
SIÓ ANTERIOR

Els reunits aproven l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 1 de desembre de 2022, de la qual s’ha tramés còpia 
a tots els regidors. 

2.0.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIA D'OBRES CONSTRUCCIÓ 
PISCINA AL PASSEIG CAMPLLONG 16-18

Els reunits aproven APROVAR el projecte elaborat per a 
la construcció d’una piscina a l’espai lliure de la finca si-
tuada al Passeig de Campllong, núms. 16-18. S’ATORGAR 
I NOTIFICAR als interessats la llicència per a l’execució de 
les obres amb compliment dels condicionants imposats 
així com la liquidació de les taxes i impostos que els hi 
correspon. 

3.0.- COMPROVACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
I APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS 
I EXCLOSOS AL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ EN RÈGIM DE 
COMPRAVENDA DE L'HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL 
DEL CARRER RECTORIA 8 DE CAMPLLONG

Els reunits aproven la llista provisional d’admesos i ex-
closos al procés d’adjudicació en règim de compravenda 
de l’habitatge de protecció oficial del carrer rectoria 8 de 
Campllong d’acord amb les bases reguladores que regei-
xen el procediment i s’obrir un termini de 10 dies durant 
els quals els interessats poden efectuar les al·legacions 
que considerin oportunes en relació a les llistes referides 
a comptar del dia següent de la recepció de la notificació. 

4.0.- PRÒRROGA DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES PER L'ADEQUACIÓ DEL MAGATZEM MUNICIPAL 
A MUSEU D'EINES ANTIGUES DEL CAMP I OFICIS TRADI-
CIONALS DE CAMPLLONG

Els reunits aproven la pròrroga del contracte d’obres 
per l’ADEQUACIÓ DEL MAGATZEM MUNICIPAL A MU-
SEU D'EINES ANTIGUES DEL CAMP I OFICIS TRADICIO-
NALS DE CAMPLLONG fins el dia 14 d'abril de 2023, 
sense que això comporti cap modificació del contracte 
inicial i altre documentació referent a les obres expo-
sades. 

5.0.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia s’informa als as-
sistents de les següents comunicacions rebudes des 
de la celebració de l'última Junta de Govern: Del Re-
gistre E2022002352 del 30 de novembre de 2022 al 
E2022002646 de 30 de desembre de 2022 i E2023000001 
i de l’1 de gener de 2023 al E2023000130 del 16 de gener 
de 2023.

6.0.- ASSUMPTES URGENTS

6.1 ATORGAMENT LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA REFOR-
MA I AMPLIACIÓ DE L'HABITATGE MAS TATU DEL VEÏNAT 
DE LA BRUGUERA DE CAMPLLONG

Els reunits aproven el projecte bàsic de reforma i am-
pliació de l’habitatge Mas Tatu i s’ATORGA I NOTIFICA la 
corresponent llicència per executar les obres així com la 
liquidació de taxes i impostos que li corresponen. 

6.2.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS DE GESTIÓ DEL CASAL D'ESTIU MUNICIPAL

Tipus de contracte: Serveis. 
Objecte del contracte: Casal d'estiu municipal. 
Procediment de contractació: obert. 
Tipus de Tramitació: ordinària. 
Codi CPV: 75124000-1 Contracte administratiu en l'àmbit 
del lleure, la cultura i la religió. 
Valor estimat del contracte: 110.606,16 €. 
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 22.555,41 €. 
IVA%: 10%. 
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 24.810,95 €. 
Durada de l'execució: 1 + 3 pròrrogues d'un estiu cada una. 
Durada màxima: 4 anys. 

Els reunits aproven l'expedient de contractació mitjan-
çant procediment obert pel servei de casal d'estiu muni-
cipal de Campllong, convocant la seva licitació. 

S’aprova el Plec de Clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques que regiran el contracte i que 
consten a l'expedient. 

S’aprova la publicació de l’anunci de licitació i la docu-
mentació al perfil de contractant amb el contingut con-
templat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic per la que es transposen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parla-
ment Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014.
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El novembre de l’any passat es va desplaçar la 
marquesina de la parada d’autobús, emplaça-
da a la travessera camí vell, davant de la car-
retera C-25, atès que els pilars posteriors en-
vaïen la finca privada. També s'hi va connectar 
un punt de  llum per tal que a les nits estigui 
il·luminada. 

També el novembre passat, la brigada munici-
pal, juntament amb el paleta, van executar les 
arquetes de les escomeses de telecomunica-
cions i d’aigua del pavelló, al carrer de la Fira.

El desembre es van renovar 
i instal·lar noves senyals de 
circulació prohibida excepte 
veïns als accessos a la plaça 
Catalunya i es va millorar la 
senyalització del punt de càr-
rega de vehicles elèctrics del 
carrer de la Fira, a la façana 
del pavelló. 

ACTUACIONS DIVERSES A LA VIA PÚBLICA
OBRES I GESTIÓ MUNICIPAL

Durant aquests mesos s’han substituït diver-
ses senyals malmeses i s’han adreçat o canviat 
suports torçats de la senyalització vertical als 
carrers del nucli urbà, del polígon i dels camins 
rurals. També s’han instal·lat senyals de prohibi-
ció d’estacionament en una franja horària a una 
zona concreta del polígon industrial.

Així mateix, s’han substituït diverses tapes d’ar-
quetes que estaven malmeses o esquerdades i 
s’han aparedat diverses  tapes de registre per evi-
tar-ne l'extracció. A l’enllumenat públic del nucli 
urbà, s’han adreçat dues columnes torçades. 

Per últim durant el gener es van arranjar diver-
sos trams de vorera dels carrers Can Pou i Sant 
Jordi que estaven enfonsats o amb els panots 
aixecats, per evitar la possible caiguda dels vi-
anants.
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Durant aquests mesos s’han realitzat actuacions 
diverses als edificis municipals. 

El novembre passat, 
Prodaisa va executar la 
nova escomesa d’aigua 
contra incedis del pa-
velló i va apujar les ar-
quetes als comptadors 
d’aigua i contra-incen-
dis del Local Social. 

El desembre es va instal·lar una caixa estanca 
d’endolls a la façana principal de l’Ajuntament 
per facilitar el subministrament elèctric quan es 
desenvolupen activitats a la pista poliesportiva.

El mateix desembre es va impermeabilitzar el 
carener de la coberta del pavelló. S’hi va injectar 
poliuretà i es van tractar les juntes del carener 
amb banda de polièster i poliuretà. S'hi va apli-
car una membrana líquida impermeable a base 
de poliuretà d’aplicació en calent i, finalment, es 
va recobrír amb una membrana de poliuretà ali-
fàtic colorejat, de protecció als UV.

Així mateix, el mes de gener l’empresa contrac-
tista que va executar el paviment del pavelló, ha 
reparat l’arrebossat arrencat de la part inferior 
de les parets perimetrals i la junta en forma d’es-
querda contínua provocada a tot el perímetre 
per la contracció i/o retracció del paviment sin-
tètic instal·lat. També s’han repintat les zones on 
s’havia aplicat pintura diferent i s’han reparat els 
desperfectes del propi paviment sintètic.

ACTUACIONS ALS EDIFICIS MUNICIPALS

Durant aquests mesos s’estan executant les obres 
d’adequació del  magatzem al Museu d’eines an-
tigues i d’oficis tradicionals, al carrer de la Riera, 
núm. 4 del Polígon Industrial Les Ferreries. Actu-
alment, s’hi està construint un bany públic adap-
tat, s’han instal·lat detectors d’incendis repartits 
per tot l’edifici, s’hi ha afegit enllumenat d’emer-
gència i s’ha modificat l’emplaçament de la boca 
d’incendi equipada de la planta altell.  

Així mateix, s’està instal·lant l’estructura metàl-
lica per a la recreació del molí fariner a l’interior 
del museu.

OBRES D’ADEQUACIÓ DEL MAGATZEM 
MUNICIPAL A MUSEU 

Les obres d’ampliació del pavelló per a la millora de 
les seves prestacions ja estan molt avançades, i es 
troben a la seva fase final. Actualment s’estan rea-
litzant totes  les instal·lacions necessàries pel fun-
cionament de l’equipament i en els pròxims mesos 
es procedirà a la instal·lació i pintat del paviment, al 
muntatge de la fusteria i vidres interiors i al pintat 
dels paraments, per tal de deixar l’obra acabada. 

OBRES DE MILLORA DE LES PRESTACI-
ONS DEL PAVELLÓ
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L’octubre, com cada any, va donar la benvinguda 
als cursos formatius i esportius del local social: 
pilates, ioga en cadira, estiraments i relaxació, 
anglès, classes de repàs, tenis taula, balls llatins, 
gimnàs de manteniment per a jubilats... uns cur-
sos i activitats que fan créixer dia a dia la comu-
nitat del local social. 

El mes de novembre la dinamitzadora del local 
social, l’Àngela, que portava molts anys amb 
tots vosaltres i s’havia guanyat l’estima del po-
ble, va informar que finalitzava la seva relació 
laboral amb Campllong perquè començava una 
nova etapa. I, -tal i com va dir ella en el missatge 
de comiat-, tot té el seu gust dolç i el seu gust 
amarg. Des d’aquí li desitgem tota la sort i tots 
els encerts del món! 

El divendres 11 de novembre, els infants del po-
ble, acompanyats dels seus familiars, s’ho van 
passar d’allò més bé amb l’activitat ‘Castanyada 
versus Halloween’ organitzada per la companyia 
d’animació sociocultural ‘El sac’. Els infants van 
portar a terme diverses manualitats relacionades 
amb aquestes dues celebracions. Van dibuixar i re-
tallar castanyes, van ballar i cantar, i no sé si també 
alguna carbassa o fantasma per tremolar de por. 
Tot això amb una bona dosi d’humor i diversió! 

I així vam arribar al desembre, un mes ple d’ac-
tivitats: La Marató de TV3 el dissabte 17 de de-
sembre, la sortida per anar a veure el partit del 
Barça femení, els pastorets, la visita dels patges 
reials, la cavalcada de reis... un mes on més que 
mai es va fer poble i comunitat! 

L’última activitat familiar de l’any va anar acom-
panyada de molta música. Es tracta de "Nadales 

Local social
LA VIDA DEL POBLE

i música", una activitat organitzada i materialit-
zada per la companyia d’animació sociocultural 
"El sac". Es va portar a terme el divendres 16 de 
desembre a la sala gran del local social on els in-
fants de Campllong i les seves famílies van donar 
la benvinguda al Nadal tot tocant instruments, 
cantant i ballant al ritme de la música algunes 
cançons nadalenques i d’altres amb molta marxa. 

I ja comença el 2023! El mes de gener tot va 
tornar al seu curs natural, tant les activitats com 
els cursos. Es va reprendre la normalitat amb 
l’ampliació de dos cursos nous impartits per la 
professora Sílvia Fusté: informàtica bàsica i te-
lèfons mòbils. I amb l’activitat familiar ‘Circuits i 
moviment’ el dia 13 de gener per cremar els tor-
rons. Vam començar l’any amb les piles ben car-
regades i desbordant energia per tots costats. 
Els infants, acompanyats de les seves famílies, 
s’han divertit tot treballant: l’equilibri, el salt, la 
complicitat, la coordinació global i segmentària, 
el control del moviment, la orientació en l’espai 
i el temps, la lateralitat... Els circuits van perme-
tre que els infants recorreguessin trajectes plens 
d’entrebancs. I finalment es van fer una fotogra-
fia de família per encetar l’any ple d’energia. 

Les activitats continuen... estigueu ben atents! 

Anna Pujol Batllosera

Activitats i cursos del Local social
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Llar d’infants  “El tractoret”
Després de les festes de 
Nadal, donem el tret de 
sortida al segon trimestre, 
ple de noves experiències, 
noves oportunitats d'apre-
nentatge, nous reptes i 
més celebracions amb les 
famílies.

Des de la llar estem molt contentes d'haver pogut 
recuperar les festes i trobades amb totes les fa-
mílies del Tractoret i tenim moltes ganes de viure 
totes les que ens queden, d'ara, fins final de curs.

La primera que vam celebrar va ser la castanyada, 
una festa plena de caliu familiar, rialles i música. El 
gegant Quirze va ser el convidat especial de la tar-
da i les castanyes calentes que ens havien prepa-
rat els de l'AFA van completar la tarda al parc de 
la Roureda. Nens i nenes, pares i mares, germans 

i germanes i les educadores vam passar una tarda 
fantàstica fins veure amagar el sol.

La següent trobada va ser l'arribada del Patge Re-
ial, la tarda més màgica de l'any. Des de la llar, 
l'olor de xocolata calenta i coques feia encara més 
emocionant aquesta trobada. Els infants (sobre-
tot els més grans) van viure amb molta emoció 
i a l'hora una mica de respecte, l'arribada de Sa 
majestat. Alguns van voler apropar-se a saludar-lo 
i d’altres preferien cantar-li cançons des de lluny. 

El primer dia d’escola... quina sorpresa! Els Reis 
d'Orient ens havien deixat dos regals per l'aula, 
dues estructures de fusta que han estat  tot un èxit!

Per nosaltres, la familia, és una figura molt impor-
tant en l’educació dels alumnes i, per tant, forma 
part del dia a dia a l’escola. Gràcies famílies per im-
plicar-vos i per fer aquestes trobades tan boniques!
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Després de tres anys (a causa de la pandèmia) 
sense la festa d’homenatge a la gent gran del 
poble, aquest novembre passat, per fi, la vam 
poder celebrar! 

Creiem que de les coses moltes vegades se'n 
gaudeixen més o igual durant la preparació 
que a la festa en sí i nosaltres vam tenir la 
sort de participar-hi des d’aquests dos ves-
sants. Va ser gràcies a l’Ajuntament i a una 
colla de col·laboradores que vam ser convi-
dades a participar en l’elaboració del progra-
ma. I vam començar a posar fil a l’agulla per 
configurar-ho tot: l’àpat, la decoració... Amb 
moltes ganes i il·lusió vam començar reta-
llant fulles perquè les taules quedessin ben 
engalanades! 

Arribats el dia 20 de novembre, dia de la fes-
ta d’homenatge de la gent gran, ens vam con-
centrar als jardins de l’església per fer-nos 
una fotografia tots junts i assistir a la missa 

Casal de jubilats de Campllong
acompanyats de la coral de Sant Andreu. Allà 
també vam poder veure un petit tast del re-
portatge ‘Campllong memòria viva’. 

Com que feia un dia prou agradable, va ser 
ideal poder fer petar la xerrada amb gent que 
feia molt temps que no vèiem i tot seguit anar 
caminant fins al pavelló on ens esperava el di-
nar.  Les taules feien molt de goig i el men-
jar era molt bo i complert. Vam ser molt ben 
servits per voluntaris i voluntàries del poble. I 
per acabar d’arrodonir el dia, el grup Port Bo 
va fer una magnífica cantada d’havaneres. 

Si haguéssim d’expressar els sentiments i les 
sensacions d’aquell dia, segurament serien 
contradictoris: alegria pels retrobaments, 
enyorança pels que hi havien estat sempre i 
ja no hi eren, i una mena de recança en veure 
que en venien molts al darrere empenyent... 
però així és la vida! 
Gràcies i per molts anys! 

Glòria Sala i Teresa Figueras

Homenatge a la gent gran
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El dimecres 18 de gener passat, es va realitzar 
la jornada sobre l’impuls a la transició ener-
gètica a les zones industrials del Gironès, a la 
sala de reunions de l’Ajuntament, organitzada 
per l’Ajuntament de Campllong conjuntament 
amb l'Oficina Comarcal de Transició Energètica 
i l’Àrea de Desenvolupament Local del Consell 
Comarcal del Gironès.  La jornada anava dirigida 
al teixit empresarial del municipi. Especialment, 
a les empreses ubicades a les zones d’activitat 
econòmica. 

En aquesta jornada es van presentar les tasques 
que es realitzen des de l'Oficina per impulsar 
projectes d'energies renovables i mobilitat sos-
tenible. Tot seguit, es va presentar l’estudi que 
ha realitzat l’enginyeria OICOS, sobre el potencial 
renovable que hi ha en els polígons i zones indus-
trials de la nostra demarcació. S'hi analitzen els 
consums i la demanda energètica dels polígons i 
es focalitza en com es podria cobrir aquesta de-
manda mitjançant l’ús d’energies renovables. 

Així, l’enginyeria OICOS ha calculat el potenci-
al fotovoltaic, però també eòlic, geotèrmic, o 
de biomassa entre altres, que tenen les zones 
i polígons industrials gironins. Com a resultat, 
l’estudi conclou que hi ha un alt potencial d’im-
plantació d’energia fotovoltaica en la coberta 
dels polígons, així com altres energies tèrmi-
ques com la biomassa i el biogàs, i posa en relle-
vància la importància de potenciar la creació de 
comunitats energètiques.

La jornada va continuar amb la presentació 
de l’enginyeria KM0 Energy. La ponència es va 
centrar en l'impuls d’iniciatives d’autoconsum 
compartit i comunitats energètiques en zones 
industrials, que comporta beneficis ambientals, 
socials i econòmics pels empresaris. En aquest 
sentit, des de la Oficina s’està treballant en la 
dinamització d’aquestes comunitats en el sec-
tor residencial en varis municipis de la comarca, 
i es vol impulsar aquests projectes en les zones 
industrials. 

La jornada va finalitzar amb un torn d’interven-
cions d’empreses del municipi per tal d’exposar 
la situació en que es troben a nivell de gestió 
energètica, valorar la implantació i el consum 
compartit de les energies renovables entre em-
preses i, consultar les possibilitats de subvenció 
pública per dur-les a terme.  

Des de la Oficina de Transició Energètica del Gi-
ronès, en col·laboració amb els municipis, es vol 
dinamitzar la realització de projectes i s’ofereix 
assessorament als empresaris sobre energies 
renovables i mobilitat sostenible. 

Jornada sobre l’impuls a la transició 
energètica a les zones industrials de 
Campllong

Espai Feina

Energies renovables a Campllong

Josep Rabasseda
Programa Espai Feina 
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AE Campllong
Des de l’Associació Esportiva Campllong es-
tem molt agraïts a tots els socis, familiars, 
simpatitzants i Ajuntament, que han fet pos-
sible organitzar la marxa popular i la casta-
nyada d’enguany. Més de 200 participants 
es varen combregar a la zona esportiva per 
practicar esport i compartir territori. És tot 
un èxit ja que la marxa portava dos anys sen-
se poder-se celebrar per les restriccions CO-
VID. Tot seguit, a la tarda, es va realitzar la 
clàssica castanyada a la zona del pàrking del 
pavelló, que va finalitzar amb un sopar de 
bona part dels membres de l’AE Campllong.

La secció de ciclisme del CC Campllong, ha 
tingut molta feina en l’organització de la ja 
consolidada V Marxa Hivernal de Campllong 
(memorial Joan Vergara), cal destacar que, 
tot i les temperatures gèlides, es va arribar 
gairebé als 300 participants, cosa que fa que 
l’esdeveniment es mantingui com una de les 
marxes de BTT punteres de la zona. Les claus 
de l’èxit de la marxa són el compromís amb 
el territori, el consens amb els propietaris a 
l'hora de trobar el recorregut, l’encertat re-
corregut de MTB pur i dur que es busca des de 
l’associació, l’excepcional bossa del corredor, 
els molts col·laboradors de marques i empre-
ses de la zona, disponibilitat d’instal·lacions 
gràcies al consistori, els més de mig centenar 
de voluntaris entre membres del club, amics 
i voluntaris, tots ells indispensables. 

Destaquem que aquest any s’ha assolit una 
xifra rècord de federats de ciclisme, més de 
mig centenar concretament, cosa que fa que 
el projecte estigui consolidat i ens ajudi a 
preparar i afrontar nous reptes.

El Club Tennis Taula Campllong es troba im-
mers en plena temporada 2022-2023. Aquest 
any hem tingut nombroses novetats. La pri-
mera ha estat la possibilitat de recuperar el 
segon equip federat en competició oficial. 
Això ha estat possible gràcies a la incorpo-
ració al club de 3 nous integrants, que han 
aportat aire fresc i moltes ganes d’aprendre. 
D’aquesta manera, enguany estem competint 

a les divisions territorials gironines de Prime-
ra i Preferent. 

Un altre canvi important ha estat en el siste-
ma de competició dels partits per equips: per 
primer cop, la federació gironina de tennis de 
taula ha adoptat el sistema olímpic, que con-
sisteix en jugar 1 partit de dobles i 4 individu-
als per encontre. El nou sistema ha encaixat 
bé amb les característiques del nostre primer 
equip, que s’ha col·locat en les primeres po-
sicions de la divisió de Preferent. Pel que fa 
al segon equip, s’han vist grans progressos a 
mesura que ha anat avançant la competició, 
sobretot per part dels nous jugadors. Podeu 
seguir l’actualitat dels nostres equips a través 
del nostre canal de YouTube o al web de la 
Federació Gironina.

Entrenem regularment els dimecres a partir 
de les 19h al Local Social i, com sempre, te-
nim les portes obertes per a tothom qui vul-
gui passar una bona estona jugant al tennis 
de taula.

AE Campllong (1992)
aecampllong@gmail.com
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Patges i Reis
Ses Majestats els Tres Reis d’Orient van arri-
bar a Campllong el dijous 5 de gener del 2023 
d. de C., una data ben assenyalada en tots els 
calendaris dels veïns i de les veïnes del poble. 
Aquest any, 1 després de la pandèmia (d. de 
P.), es va poder recuperar l’escalf que tan tro-
bàvem a faltar en aquest dia tan especial.

Abans, el divendres 30 de desembre es van 
rebre els patges reials per recollir les cartes 
que van escriure tots els infants del poble i so-
bretot poder escoltar de ben aprop els seus 
desitjos.

El nou format preparat per la Comissió de 
Reis, va ajudar a passar els nervis dels més 
petits i de les més petites de cada casa. Du-
rant la tarda es van fer unes manualitats en 
mig del campament Reial fins que va arribar 
la Colla Gegantera amb les seves gralles i els 
seus timbals. Tot cantant les cançons més na-
dalenques es van anar reunint les famílies fins 

veure els fanals de la comitiva de patges i el 
seu darrera la carrossa amb Ses Majestats els 
Treis Reis d’Orient. La màgia havia tornat als 
carrers de Campllong. Un cop Melcior, Gaspar 
i Baltasar van poder seure als trons que tenien 
preparats, totes les famílies van poder saludar 
i parlar amb cadascun d’ells. La xocolata calen-
ta i la coca no hi va faltar.

No hi ha suficients agraïments per l’extraor-
dinària Comissió de Reis, que en els últims 
anys ha anat adaptant la rebuda dels Tres Reis 
d’Orient, segons la situació sanitària. Aquest 
any s’han superat. Les felicitacions rebudes 
per part de les famílies del poble, confirma 
que per l’any que ve 2024 d. de C. (2 d. de P.), 
es tingui pensat repetir el muntatge d’aquest 
any. Recordem que totes les mans que puguin 
col·laborar s’acostin a l’Ajuntament per unir-se 
a la Comissió.

Gràcies a tots per fer-ho possible!
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Pastorets
Per fi hem pogut celebrar plegats els Pastorets de 
Campllong altre vegada! I quina celebració més 
reeixida la que vam gaudir el dia 24 de desembre-
passat amb les nostres famílies abans de cagar el 
tió! Portàvem uns anys de preparatius que no ha-
vien fructificat en la posada en escena arrel de la 
pandèmia, però a la tercera va la vençuda i aquest 
any sí!

Els nens i nenes, joves de Campllong que han 
anat a assaig els dissabtes i diumenges a la tarda 
van fer una esprint final de text i concentració 
per tornar a portar als jardins de l’església en 
Lluquet i en Rovelló, els dimonis, pastors, àngels, 
Josep i Maria (que per cert, aquella nit va ser 
mare al néixer l’infantó, com estava assenyalat).

La tenacitat d’en Lluquet amb la intervenció pos-
terior de l’àngel Miquel van ajudar a vèncer les 
pors a en Rovelló; Satanàs ajudat per Llucifer i les 
fúries res no van poder perquè l’adveniment del 
Messies no fos una festa de petits i grans. La llum 
de les espelmes ens va guiar en el camí i va ser a 
Betlem on ens vam detenir a fer la gran festa.

Hem tingut l’oportunitat de veure molts pastors 
joves que fins i tot m’atreviria a dir que encara 

no els despuntava la barba i la seva veu blanca 
i suau es barrejava amb la dels àngels. Val a dir 
que es van prendre precacucions i cap ramadà 
es va cremar el cul amb la foguera de sopar quan 
es van quedar adormits als costat del foc.

Les corredisses, els nervis i la voluntat de se-
guir amb la tradició van omplir el cor de joia en 
aquesta tradició tan memorable i carismàtica del 
poble de Campllong. Aneu arreu de les contra-
des i no trobareu pastors tan joves treballant el 
tros el vespre de Nadal.

No podem deixar passar l’oportunitat d’agraïr a 
totes les famílies i gent del poble i voltants que 
donen suport als Pastorets la seva implicació i 
entre tots fer possible aquest petit miracle ager-
manats amb els veïns, amb els que no són de 
casa, perquè a Campllong Nadal és família però 
també és poble. Moltes felicitats a tots i que per 
molts anys sigui. 
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Quina
Un any més, després d’un impàs de 2 anys, hem 
pogut tornar a fer la Quina de Campllong. Com en 
les últimes edicions, la vàrem muntar al pavelló. La 
Quina l’organitza el Museu d’eines del Camp amb 
la col·laboració de l’'AE Campllong i el suport de 
l’Ajuntament i busca que els nostres veïns i veïnes i 
tothom que hi vulgui assistir s’ho passin d’allò més 
bé. I si a part, al final de l’activitat resten alguns 
guanys, que siguin aquestes dues entitats les que 
s’emportin els beneficis per invertir en les seves 
prestacions i activitats.

Enguany ha estat un any de tornar a fer memòria, 
pel muntatge de la infraestructura i pels regals (allò 
de si ho fèiem així o ho fèiem aixà). No varen fal-

tar els televisors, el cava i els pernils i sobretot els 
lots. Així, a “grosso modo”: 4 televisors, 120 lots, 
90 espatlles, petits electrodomèstics, àpats als res-
taurants del poble, llaunes de cargols, estades a 
Agroturisme Sant Dionis, al Magma i a les cabanes 
dels arbres del Càmping Alguer, fuets i llonganis-
ses, 30 caixes de cava i obsequis diversoss de dife-
rents empreses. La nostra quina, a més, continua, 
com ja és tradicional, amb el sorteig del “carro” i 
amb 3 premis per cada joc: línia, doble línia i quina.

Ha estat un any amb més públic que en anteriors 
edicions, amb un dia de Sant Esteve molt bo i els 
altres dos dies amb una molt bona assistència. Les 
perspectives de futur és que estigui ple cada dia. 
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Marató de TV3
Enguany, el 17 i 18 de desembre, des de l’Associació 
de Fires i Festes de Campllong i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Campllong, es van organitzar 
activitats a favor de la Marató de TV3.Aquesta n'era 
la trenta-unena edició Marató i estava destinada a 
les malalties cardiovasculars, la principal causa de 
mort als països desenvolupats i un dels problemes 
actuals de salut pública més rellevants. 

Les malalties cardiovasculars són les que afecten 
el cor i al sistema vascular (artèries i venes). Les 
més freqüents, entre d'altres, són la hipertensió 
arterial, l'arteriosclerosi, l'angina de pit, l'infart de 
miocardi, la insuficiència cardíaca i l'accident cere-
brovascular o ictus. Algunes d'aquestes malalties 
no tenen símptomes i la mort sobtada pot ser-ne 
la primera manifestació. D'aquí que la prevenció 
sigui un factor clau, com indiquen els experts. I, és 
que, tot i que en els problemes de salut cardiovas-
cular hi ha implicats factors de risc com l'edat, el 
sexe o la predisposició genètica, els hàbits de vida 
saludables i les eines de prevenció dirigides als jo-

ves sans i a la població de risc són de gran utilitat 
per reduir-ne l'afectació.

El dissabte 17 de desembre es va realitzar una ba-
llada de country al Local Social i el diumenge dia 
18 es van organitzar diferents activitats adreçades 
a grans i petits: al matí es va fer la caminada popu-
lar, pedalada popular organitzada per l’AE Camp-
llong, esmorzar popular, taller d’activitats infantils 
a càrrec de l’Ampa de la Llar d’infants de Camp-
llong El Tractoret i actuació de la Colla Gegantera 
de Campllong; i a la tarda es va tancar la jorna-
da amb la projecció del documental  “Campllong, 
memòria viva”. 

Volem agraïr a tothom qui va fer possible l’orga-
nització de les diferents activitats desinteressada-
ment per aquesta diada solidària, en la qual es van 
recaptar 1.760,42 € per la Marató de TV3. Moltes 
gràcies a tots i totes!!
 
Roser Freixas Puig
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Serveis socials de Campllong
Les dones de Catalu-
nya  disposem dels 
SIAD  (Serveis d’Infor-
mació i Atenció a les 
Dones). 

Es tracta d’un servei 
públic d’àmbit municipal o comarcal, que ofe-
reix informació orientació, assessorament i su-
port de manera gratuïta i confidencial a qual-
sevol dona del territori que en faci demanda en 
aquells temes que puguin ser del seu interès.

En el cas de Campllong, disposem  del SIAD 
Gironès- Salt,  el qual aten a dones de Salt 
i dels diferents municipis de la comarca del 
Gironès amb l’excepció de Girona ciutat que 
disposa de servei propi. 

Les professionals que formen part d'aquest 
servei actualment són: 
 
•L'advocada ofereix: assessorament legal so-
bre separacions, custòdies, maltractaments, 
llei d'estrangeria, baixes laborals etc 
 
•La psicòloga ofereix: assessorament psi-
cològic sobre diferents aspectes (relacions 
familiars, de parella, criança dels fills, ...) i 
atenció i suport psicològic relacionat amb el 
malestar emocional de les dones. De manera 
prioritària, orientació i suport psicològic amb 
dones que puguin estar patint situacions de 
violència masclista. 
 
L'educadora social ofereix: informació sobre 
recursos, serveis, ajuts i activitats que s'or-
ganitzen des del mateix SIAD o en col.labora-
ció amb entitats, institucions i associacions; 
participar en l’organització d’espais de tro-
bada per dones, organització i dinamització 
de xerrades i tallers entorn de temes com la 
igualtat de gènere, les violències masclistes, 
la prevenció de relacions no igualitàries, apo-
derament de la dona, sexoafectivitat...).

També es duen a terme  diferents accions 
de caràcter grupal i comunitari amb la fi-

nalitat de  sensibilitzar i combatre les dife-
rents expressions de violència masclista. Al-
gunes d’aquestes accions són: la realització 
de tallers a centres d'educació primària i 
secundària; col·laborar en l’organització i di-
namització d’actes lligats al 8 de març (Dia In-
ternacional de la Dona) o al 25 de novembre 
(Dia internacional contra la violència envers 
les Dones); participar en l’elaboració i redac-
ció de protocols d’actuació o Plans d’Igualtat 
de caire local...

En aquest àmbit, enguany, i des d’aquest es-
tiu, hem iniciat un  nou àmbit d’actuació, amb 
la gestió i desplegament de diferents "Punts 
Liles” de les festes Majors com per exemple a 
la Festa Major de Campllong. En aquest sentit 
dir que, el “Punt Lila”, és un espai de segure-
tat per a la prevenció de l’assetjament, l’abús 
i les agressions sexuals i masclistes als espais 
públics, així com d’assessorament, informació 
i actuació en cas que se’n produeixi alguna. 

En cas de que us calguès informació addici-
onal podeu consultar la web del Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt (http://www.
cbs.cat/) o bé mitjançant correu electrònic a 
l’adreça siad@cbs.cat    

Equip de Serveis Socials bàsics de Campllong

Punt Lila de la Festa Major passada. Foto: Marina 
Castro Leonarte.
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Salut
Consells i recomanacions per gaudir d’un 
son saludable

• Mantingueu uns horaris regulars a l'hora d'anar 
a dormir i de llevar-vos, fins i tot durant els caps 
de setmana.

• Esteu-vos al llit el temps dedicat a dormir 
únicament.

• Establiu uns hàbits relaxants abans d'anar al llit, 
com llegir o escoltar música suau. Eviteu l'ús de 
dispositius electrònics.

• Feu activitat física diàriament: us ajudarà a 
descansar millor. Eviteu-la durant les hores 
prèvies al moment d'anar a dormir.

• Limiteu les migdiades, especialment durant 
èpoques d'insomni o amb dificultats per dormir.

• Reduïu al màxim el consum de substàncies 
amb efecte estimulant sobre el sistema nerviós, 
com ara el cafè, el te, els refrescos amb cafeïna 
i els aliments amb molt de sucre o xocolata, 
especialment durant les últimes hores del dia. 
L'alcohol i el tabac també poden afectar el 
descans nocturn.

• Eviteu els menjars abundants o pesats a última 
hora del dia.

• Dormiu en un entorn saludable:

- Mantingueu unes condicions ambientals 
adequades a l'habitació on dormiu (llum, 
temperatura, soroll, etc.). Utilitzeu-la només per 
dormir i eviteu fer-hi activitats com llegir, parlar 
per telèfon o veure la televisió.

- Descanseu en un matalàs i amb coixins còmodes.

- Deseu els estris de treball, com ara ordinadors i 
tauletes, fora del dormitori.

• Davant d'episodis puntuals d'insomni intenteu 
tenir paciència i eviteu preocupar-vos en excés; 
el més probable és que aquesta dificultat sigui 
transitòria. Intentar forçar-se a dormir pot 
agreujar el problema. Lleveu-vos, sortiu de 
l'habitació o feu alguna activitat monòtona fins 
que torneu a tenir son. Si el problema persisteix 
més de quinze dies, parleu amb el vostre metge 
de capçalera.

• Intenteu calcular el nombre d'hores que 
necessiteu per trobar-vos bé i funcionar bé 
l'endemà i procureu que durant aquestes hores 
pugueu descansar. Sigueu constants i regulars 
amb els vostres hàbits de son si veieu que us 
ajuden a descansar, i eviteu els canvis intensos o 
freqüents d'horaris o hàbits. Els hàbits d'higiene 
del son poden ajudar la majoria de la gent a 
descansar millor.

Dormir bé és molt important per al creixement 
i desenvolupament dels infants. Hi ha alguns 
consells que us poden ajudar a millorar el son del 
vostre fill:

• Un nounat necessita dormir una mitjana d'entre 
16 i 20 hores diàries per formar les connexions 
entre el cervell i el sistema nerviós. En el cas dels 
nadons d'un mes, el son recomanat és de més 
de 14 hores diàries distribuïdes en sis episodis, 
mentre que els infants d'un any d'edat han de 
dormir-ne 11 en quatre episodis.

• Mentre els nadons dormen, el seu cervell 
allibera l'hormona del creixement. Assegureu-
vos que el vostre fill dormi les hores que calguin 
perquè es desenvolupi adequadament.

• Oferiu-li un ambient còmode per dormir. 
Els nadons dormen més còmodament en una 
habitació fresca, fosca i silenciosa amb una 
temperatura d'entre 20 °C i 25 °C.

• Els nadons es mouen molt mentre dormen 
per diverses raons. Una d'aquestes raons és la 
resposta a l'estimulació que provoquen els sorolls 
forts, el tacte, el dolor, els còlics i la micció. En 
aquest sentit, cal que els bolquers s'ajustin bé al 
cos per evitar la filtració.

• Establiu una rutina a l'hora de dormir que 
inclogui activitats tranquil·les i relaxades, com un 
bany calent, un massatge suau o una lectura en 
veu baixa, entre d'altres.

• Feu-lo dormir sol. Per prevenir la síndrome de 
la mort sobtada de l'infant és molt important que 
el nadó dormi en el seu llit, boca per amunt i en 
un matalàs ferm.

Article extret del GENCAT/SALUT.

EAP CASSÀ DE LA SELVA (Consultori local de 
Campllong) 
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Aquest proper trimestre
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
16 de març, 20 d'abril, 18 de maig i 15 de juny.

LA NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:
14 de març, 18 d'abril, 16 de maig i 20 de juny.

LA DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ ELS DIES: 
11 de març, 18 d'abril, 16 de maig i 20 de juny.

Ajuntament de Campllong

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

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

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A: 

FESTA DE LA DONA
Divendres, 10 de març.

ACTIVITATS:

FIRA COMARCAL DE PRIMEVERA DE CAMPLLONG 2023
Dies 15 i 16 d'abril. 




