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CARTA DE L’ALCALDE

Campllong, al llarg dels anys, ha fet multitud d’es-
forços, diria més, ha fet “un esforç permanent per 
ser poble”, per mantenir les institucions pròpies, 
els costums que ens són inherents. 

En aquest esperit de mantenir-se com a poble, va 
ésser-ne un pila fonamental l’escola. Pensem que 
l’escola va ésser municipal abans que passés a de-
pendre del govern estatal o el de la Generalitat. 
Així ho reflecteix el llibre “Campllong, Crònica del 
Segle XX”. I sabem que l’escola ve de molts anys/
segles endarrere. 

Ara, quan quasi fa 48 anys que elements externs al 
nostre municipi en varen planificar el tancament, 
juntament amb la de Sant Andreu Salou (amb la 
de Llambilles no se’n varen sortir?). Es va fer rao-
nant-t’ho amb la nova llei d’educació que donava 
entrada a l’EGB, argumentant que una aula unità-
ria no era adient per aquest tipus d’escola. Recor-
dem que en aquell moment l’escola tenia més de 
30 alumnes. Això no era res més que una excusa 
ja que es varen mantenir dotzenes d’escoles amb 
menys alumnes. 

En tot cas, vàrem ésser víctimes de la voracitat  de 
l’interès de “La Escuela Nacional “ de Cassà i del 
seu director. Així, “La Escuela” va passar a ésser 
“comarcal”. Suposem que el canvi d’estatus impli-
cava compensacions econòmiques tant a l’escola 
com al seu director (alcalde de Cassà a partir de 
1971; una jugada política?).

Ara estem en una oportunitat històrica de recu-
peració de l’escola al nostre municipi, amb el que 
això pot significar de cara al futur per un poble 
com el nostre. Actualment, el municipi compta 
amb 532 habitants i ha canviat molt respecte el 
municipi que era en els anys 70. Fa anys que des 
de l’Ajuntament es mostra interès en la reobertu-
ra de l’escola pròpia i aquesta petició gaudeix del 
suport de bona part de la ciutadania del municipi.

A data d’avui, en el municipi consten empadronats 
64 infants d’entre 3 i 12 anys i la previsió és que el 
número de famílies joves amb fills en edat escolar 

pugui créixer en el futur. Poder recuperar l’escola 
faria possible aflorar un sentiment de pertinença 
a Campllong entre els veïns i ajudaria a enfortir 
l’arrelament en el poble i més coneixement de 
l’entorn, història i costums de Campllong. A més, 
el fet de poder disposar d’una escola rural en un 
poble com Campllong, faria possible la proximitat 
entre infants, educadors, famílies i la població en 
general.

Cal destacar que el municipi disposa de terrenys 
adients per destinar-los a la futura escola i actual-
ment té diversos espais que de manera provisio-
nal podrien destinar-se a aquesta finalitat ja que, 
tot i les ganes que puguem tenir de tenir les nenes 
i nens a casa nostra, això haurà d’esser una tasca 
gradual. Per poder incidir de manera positiva en 
l’educació de nens i nenes del nostre poble estem 
decidits a l’aportació de recursos propis, als ja pro-
vinents de l’administració competent, fent que la 
nostra futura escola tingui un plus respecte a les 
que actualment ens presten el servei. Això, con-
juntament amb la gradualitat de la incorporació 
del infants a l’escola ha de propiciar que puguem 
tenir a casa nostra una continuïtat educativa a la 
sortida de la llar d’infants, de qualitat, de primera 
divisió! Us desitjo a totes/s molta sort i salut. 

Lluís Freixas i Vilardell, 
Alcalde de Campllong

RECUPEREM L’ESCOLA...?
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RESUM DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DEL DIA 9 D’ABRIL DE 2020

1.- APROVATS els esborranys de les actes de les 
sessions; ordinària de 19 de desembre de 2019 i 
extraordinària de 20 de febrer de 2020.

2.- APROVAT INICIALMENT la modificació del Regla-
ment número 3, del Casal del Jubilat de Campllong, 
amb el text que consta a l’annex de l’acord. 

3.- DESIGNACIÓ del Sr. Lluís Freixas i Vilardell i al Sr. Àlex 
Alsina Puertas com a  respresentant i substitut respecti-
vament de l’Ajuntament de Campllong al Consell d’Inici-
atives Locals per al Medi Ambient de les comarques Gi-
ronines – CILMA d’acord amb el reglament que el regula. 

4.- APROVAT LA MODIFICACIÓ del contracte de conces-
sió demanial de la gestió i explotació de l’espai destinat 
a Bar-Restaurant del Local Social de Campllong subscrit 
entre l’Ajuntament de Campllong i la concessionària “Bar-
Restaurants de Toro, S.L” a raó de la instal·lació d’una 
cambra de fred i refrigeració en el primer soterrani de la 
primera fase del Local Social, just al costat del tancat que 
actualment està utilitzant el concessionari. S’incorporarà 
plànol de la nova instal·lació com annex al contracte.

5.- APROVAT INICIALMENT el projecte de “Modifi-
cació puntual número 9 del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal de Campllong del sistema d’equipa-
ments comunitaris” 

6.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de crèdit ex-
traordinari núm. 2 CE 4/2020, a finançar amb càrrec 
a baixes de crèdits de despeses d’altres aplicacions 
pressupostàries no compromeses del pressupost vi-
gent, segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació Denominació Import

130 22699 Mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19 10.000 €

130 48019 Ajudes per pal·liar els efectes de la COVID-19 15.000 €

130 63600 Adquisició d’equips per a processos d’informació 5.000 €

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 30.000 €

El finançament d’aquestes depeses es preve-
uen efectuar amb baixes de crèdit d’altres apli-
cacions pressupostàries no compromeses:

BAIXES

Aplicació Denominació Import

924 21900 Pressupostos participatius 15.000 €

4311 Fira Primavera 15.000 €

TOTAL FINANÇAMENT 30.000 €

7.- APROVAT INICIALMENT l’expedient de crèdit 
extraordinari núm. 3 CE 5/2020, a finançar amb 
càrrec a baixes de crèdits de despeses d’altres 
aplicacions pressupostàries no compromeses del 
pressupost vigent, segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació Denominació Import

454 61900 Restitució de camins 10.606 €

TOTAL CRÈDIT EXTRORDINARI 10.606 €

El finançament d’aquestes depeses es preveuen 
efectuar amb baixes de crèdit d’altres aplicacions 
pressupostàries no compromeses: 

BAIXES

Aplicació Denominació Import

1532 Manteniment de la via pública i 
camins

10.606 €

TOTAL FINANÇAMENT 10.606 €

8.- DONAR COMPTE AL PLE de l’Ajuntament de 
l’aprovació de la liquidació del pressupost gene-
ral de l’Ajuntament de Campllong corresponent a 
l’exercici 2019.

9.- DONAR COMPTE AL PLE dels informes d’inter-
venció relatius a l’execució del pressupost,  el perí-
ode mig de pagament a proveïdors i morositat del 
quart trimestre de 2019

10.- DONAR COMPTE AL PLE dels Decrets 
d’Alcaldia dictats des de la darrera reunió, del 
2019DECR000309 del 17 de desembre de 2019 
al  2019DECR000321 del 30 de desembre de 
2019 i de l’ 2020DECR000001 del 2 de gener de 
2020 al 2020DECR000105 de 6 d’abril de 2020 
- per tal de que els reunits es donin per assa-
bentats. 

COP D’ULL A LES ACTES MUNICIPALS
NOTA: Consulteu el text complet de les actes a: 
https://www.seu-e.cat/web/campllong/go-
vern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-
i-normativa
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11.- APROVAR la formulació de dues línies de subvencions 
destinades a famílies del municipi, una d’elles destinada a 
l’adquisició d’aliments i l’altra destinada al pagament de 
subministraments domiciliaris bàsics (aigua, llum i gas).

12.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Tot seguit el Sr. Alcalde resumeix les reunions que ha 
mantingut els darrers mesos de temes que afecten el 
municipi de Campllong: 

Els dies 29 de gener i 12 de març i 19 de febrer assis-
tència al Consell d’Alcaldes del Gironès.  

Dia 14 de gener, reunió amb l’arxiver Sr. Turró per tal 
de comentar les noves accions que es durant aquest 
any referent a l’arxiu municipal.

Dia 9 de gener, reunió amb la Sra. Rubau i el Sr. Sibils 
com a representants de POLINGESA per comentar el 
desenvolupament del Sector Industrial núm. 2. Ampli-
ació “Les Ferreries”.

Dia 16 de gener, reunió a Barcelona amb la Direcció 
General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya 
per consultar diversos temes del municipi de Camp-
llong (Polígon, modificacions del POUM, etc)

Dia 28 de gener, reunió amb representants de l’empre-
sa Pujol-Verdaguer interessats en executar unes obres 
al Sector Industrial núm. 2. Ampliació “Les Ferreries”.

Dia 29 de gener, reunió amb l’empresa adjudicatària 
de les obres de “Millora de l’accés principal al nucli 
urbà de Campllong i formació de rotonda”.

Dia 29 de gener, reunió amb el Consell Comarcal del 
Gironès per l’inici del conveni de desenvolupament 
econòmic local i per la implantació del projecte “Espai 
feina” al municipi de Campllong.

Dia 6 de febrer, reunió amb l’empresa ABM referent a 
la Depuradora de Campllong. 

Dia 6 de febrer, visita a l’empresa Louis Vuitton. 

Dia 13 de febrer, reunió amb l’Alcalde de Llagostera 
per tractar el tema de l’Agrupació de Jutjat de Pau. 

Dia 17 de febrer, nova reunió amb l’empresa adjudi-
catària de les obres de “Millora de l’accés principal al 
nucli urbà de Campllong i formació de rotonda”.

Dia 20 de febrer, visita institucional al municipi i reu-
nió amb el Sr. Pau Presas, vicepresident primer de la 
Diputació de Girona. 

Dia 26 de febrer, reunió amb el Departament de Medi 
ambient del Consell Comarcal del Gironès per temes 
relacionats amb la implantació de la recollida de dei-
xalles porta a porta. 

Dia 9 de març, reunió a la seu de CORREOS de Girona 
per tractar el tema del mal servei que té el municipi. 

En relació al coronavirus s’han fet una sèrie de Decrets 
d’Alcaldia per activar el Pla d’Emergència municipal i els 
seus tràmits i avisar la població d’aquests tràmits. 
Es va emetre un BAN explicant als veïns de les mesures 
preses com el tancament de la Llar d’infants, la suspen-
sió de totes les activitats, cursos, tallers, etc., informant 
que l’Ajuntament i la Sala de Lectura treballaven a porta 
tancada, els tràmits de l’Ajuntament s’havien de fer te-
lemàticament i només havia quedat una persona fent 
feina presencial i la resta de personal teletreballava, 
pendent sempre dels Decrets dictats des de l’Estat. 

Es va sol·licitar al concessionari de la Botiga del Local 
Social estigués oberta i també es va passar informació 
de comerços de Campllong on es podia trobar alimen-
tació i també serveis a domicili. 

A més també s’han tancat les fonts d’aigua, la pista i l’Al-
calde fa un breu esment a la situació actual i la dificul-
tat d’aquesta situació tot i viure a Campllong que més 
o menys tothom té un pati o espai privat a l’aire lliure. 

Per finalitzar es recorda que s’han instal·lat unes pilo-
nes de fusta a l’aparcament de l’esplanada del Local 
Social per evitar l’aparcament al carrer, també s’han fet 
unes instal·lacions de boques de desguàs per millorar la 
conducció de les aigües de pluja i també s’han tret les 
reixes del carrer d’anar a la llar d’infants; Així mateix co-
menta s’ha refet l’asfalt del passeig de Campllong amb 
la nova rotonda del final per millorar la distribució del 
trànsit; al Local Social s’ha millorat l’acumulador d’aigua 
calenta sanitària; al pavelló també s’ha millorat el des-
guàs de pluvials per evitar l’entrada d’aigua al pavelló 
quan plou i a l’església s’han instal·lat noves xarxes al 
campanar per evitar l’entrada les coloms. 

13.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
Pren la paraula el Sr. Alsina detallant les reparacions 
a camins i vies dutes a terme arran dels desperfectes 
del passat temporal Glòria. També, juntament amb 
l’Alcalde comenta la millora de l’entrada del municipi 
feta amb un Pla de la Generalitat de Dinamització Ter-
ritorial pels anys 2018-2019. 

Pren la paraula la regidora Sra. Roser Freixas que co-
menta que des del darrer Ple ha tingut lloc una acti-
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vitat de teatre que estava inclosa a la Marató de TV3, 
que enguany s’ha fet la 13a. edició i que s’agraeix a 
tots els col·laboradors i els participants que han fet 
possible aconseguir recaptar 2.801,30 €. 

Per Nadal, concretament el 24, es van fer els pastorets 
amb els nens del municipi a les 7 del vespre, tot seguit 
els nens van cagar el tió i després va tenir lloc la Missa 
del Gall, com a premi a tots els nens participats dels 
pastorets es va regalar una entrada per  anar al Circ de 
Girona. Agraeix a tothom qui dona un cop de mà amb 
els pastorets la seva feina, sobretot a totes aquelles 
feines que no es veuen. 

Segueix la mateixa regidora comentat la Quina orga-
nitzada pel Museu del Camp i amb la col·laboració 
de l’AE Campllong i l’Ajuntament i amb el patrocini de 
moltes empreses i col·laboradors, que ha estat l’any 
més multitudinari que s’ha fet al pavelló amb 650 ca-
dires. Agraint també a tots els que ho fan possible. 

També la Sra. Freixas comenta el Ball de Cap d’Any, els 
patges que van recollir les cartes dels nens de Camp-
llong i la Cavalcada de Reis i agraeix a la comitiva que 
ho va organitzar i a la Colla gegantera i grallers de 
Campllong la seva participació tot i que recorda que 
es necessiten moltes mans per organitzar una bona 
cavalcada i que ja se n’ofereixen moltes però que al 
final les reals són poques. 

Seguidament explica que s’ha fet una reunió amb el 
serveis de Joventut del Consell Comarcal del Gironès 
per oferir un punt lila per la festa major i proposar la 
contractació compartida d’un tècnic de joventut que a 
dia d’avui se n’està parlant. 

Al febrer l’AE Campllong va organitzar la marxa BTT 
amb dos circuits i amb 330 participants i agraeix la 
seva organització. 

També repassa les activitats que s’han fet al Local So-
cial, com la festa de la dona, el ball de carnestoltes del 
Casal de Jubilats, etc. recordant que a partir del 13 de 
març es va haver d’anul·lar-ho tot. 

La Sra. Freixas comenta que tots els cursos del Local 
Social que poden, a dia d’avui, s’estan duent a terme 
telemàticament excepte el gimnàs de manteniment 
per a jubilats, BTT infantil i condicionament físic i es 
disculpa per si ha costat una mica iniciar els cursos on-
line i agraeix als usuaris, als professors/res i a la Dina-
mitzadora del Local haver-ho gestionat. 

Finalitza dient que una de les activitats que s’ha hagut 
de cancel·lar és la jornada de portes obertes de la Llar 

d’infants i que ja que hi ha previst que al maig hi hagi les 
inscripcions es buscarà una via alternativa per poder-la 
fer i també comenta que s’està treballant amb l’empre-
sa que gestiona el Casal d’Estiu per tenir-lo a punt. 

14.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Johé pregunta com s’ha contactat amb les fa-
mílies durant aquests dies de la crisi sanitària i quan-
tes beques menjador s’han donat a les famílies. I si,  
tot i no assistir-hi la Regidora de Sanitat,  la Sra. Sílvia 
Bosch, es pot donar aquesta informació. 

Respon el Sr. Freixas tot agraint les preguntes i comen-
tant que és un tema principal que efectivament ha 
quedat per comentar al faltar la regidora i responent 
diu que s’ha contactat per telèfon amb totes aquelles 
persones que es té constància que puguin tenir algu-
na necessitat però no ha calgut cap acció en concret, 
atès que tothom té la sort de tenir familiars que han 
tingut cura dels seus grans. 

En quant a les beques menjador, s’ha tramès sempre 
la informació directament a totes les persones que 
hi podien accedir i de moment hi ha hagut dues sol-
licituds que es gestionen des de els Serveis Socials. 

Intervé la Secretaria que diu que d’acord amb una 
conversa recent amb els Serveis Socials, que aquests 
també han estat fent trucades a la gent gran i que ja 
s’ha gestionat una targeta menjador sol·licitada. 

El Sr. Alcalde aclareix que els Serveis Socials han atès 
a la gent que tenen identificada i que l’Ajuntament ha 
ampliat més el ventall. 

La Sra. Johé té constància que als municipis de l’entorn 
ja s’han recarregat dues vegades aquestes targetes i 
que li dona la impressió que s’ha allargat la tramitació 
massa tot i que com que Campllong té la gratuïtat del 
servei de menjador a les escoles, altres municipis no 
han hagut de demanar el tràmit de Serveis Socials per 
l’obtenció de la targeta i té la seva lògica. 

El Sr. Alcalde i la Sra. Johé tornen a comentar els con-
tactes amb la gent gran. 

La Sra. Johé vol remarcar que els va sorprendre el pri-
mer redactat d’informació de les targetes menjador  
ja que s’hi va donar una informació errònia, dient que 
les beques menjador anaven destinades a tothom i 
demana que es tingui més cura en els missatges que 
es donen als veïns per no crear confusions. El Sr. Alcal-
de aclareix que l’error va venir del Consell Comarcal, 
que ens va informar malament pel fet que no van tenir 
en compte que erren targetes destinades a persones 
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amb necessitat i no a tothom qui té el menjador gra-
tuït per situació territorial

La Sra. Johé pregunta referent a la quota de març de la 
llar d’infants, de la qual no s’ha parlat com es gestiona-
rà. L’Alcalde comenta que es va anul·lar el rebut d’abril 
i si s’ha d’anul·lar el maig també es farà i, al fer referèn-
cia al rebut del mes de març diu que resta pendent de 
saber si els nens/nenes es tornen a incorporar al llarg 
d’aquest curs. Si es reincorporen es compensarà amb 
el rebut del mes de març. La Sra. Tubert comenta que 
el comunicat que es va emetre als pares de les famílies 
amb nens a la llar era que “més endavant és valorarà si 
es tornen o no” i que la pregunta és per quins motius 
no s’ha dit encara si es tornaran o no. Després un breu 
debat entre l’Alcalde, la Sra. Tubert i la Sra. Freixas de 
com estava redactat els text amb destinació als pares 
indicant que potser donava males interpretacions que 
fineix amb la intervenció de l’Alcalde, diu que el rebut 
es compensarà si torna a haver-hi servei a la llar i en 
cas que no es torni a reactivar la llar, se’n farà la de-
volució. 

Per finalitzar el Ple, el sr. Alcalde intervé dient que vol 
“donar les gràcies a tots els que aquests dies s’han ofert 
per ajudar amb el tema actual que ens envolta del Co-
ronavirus i desitjar a tots als que s’hagin de recuperar 
que es recuperin i mirar de passar-ho tots plegats, mi-
llor si us podeu quedar a casa. En el meu cas particular 
dimarts he d’anar a treballar la qual cosa trobo terrible 
i molt mala idea del govern central ja que crec que els 
que no som rams essencials no hauriem d’anar a treba-
llar i si no hi ha cap més alternativa, s’hi haurà d’anar. 
L’Ajuntament continuarà fent aquests dies vinents de-
sinfeccions de carrers, contenidors, continuarem repar-
tint material de prevenció de mascaretes i també, el 
proper dimarts, enviarem tota aquella informació que 
aquests dies s’ha enviat telemàticament  en paper atès 
que consta que hi ha gent a qui no els arriba, i que es 
prendran totes les mesures d’higiene i seguretat en el 
seu repartiment. 

Molta salut a tothom i als regidors i regidores els empla-
ço a continuar-hi sent. I un agraïment als treballadors/res 
de l’Ajuntament per haver estat al peu del canó aquests 
dies”. 

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 1 DE MAIG DE 2020

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior del dia 18 de març de 2020.

2.- S’aprova concedir llicència urbanística per a la 
instal·lació d’un centre de transformació prefabri-

cat al carrer Església s/n. 
3.- Aprovar la contractació menor de: 

EMPRESA CONTRACTANT: FUNDACIÓ PRIVADA 
CASA DE LA MÚSICA DEL GIRONÈS 
ESPECTACLE: ESPECTACLE MUSICAL INÈDIT – 
ARETHA EN CATALÀ
ACTIVITAT: MUSICANT... 2020
DIA/HORA/LLOC: Divendres 28 d’agost de 2020, a 
les 21:30 h., a la Plaça Catalunya 
PREU: 9.500.- € (11.495.- € IVA inclòs) 

4.-  S’aprova l’autorització, disposició i obligació 
(Fase ADO) de la següent despesa:

Registre d’entrada: E20200000619
Data d’entrada: 24/03/2020
Proveïdor: Joan Colls Llobet
Núm. de factura: 2-CAM
Import: 5.830,50 euros, exempt d’IVA 
Concepte: Professors/monitors cursos local Social 
primer trimestre 2020
Aplicació: 337.22610 ACTIVITATS LOCAL SOCIAL

5.- S’INFORMA als assistents de les següents comuni-
cacions rebudes des de la celebració de l’última Junta 
de Govern: E2020000583 de 18 de març a E2020000 
de 30 d’abril de 2020.

RESUM DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 15 DE MAIG DE 
2020

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
Per part de l’Alcalde-President es procedeix a dema-
nar al Ple que es pronuncií sobre la ratificació de la 
urgència de la sessió.  

Pren la paraula la Sra. Johé expressant que els sor-
prèn la manera de convocar el Ple sense temps per 
revisar els acords. 

Els Sr. Alcalde li comenta que hi ha temes a tractar 
que s’han de resoldre abans de l’inici de les inscrip-
cions del Casal d’Estiu que es pretén que s’iniciïn la 
setmana vinent. 

Els reunits aproven per unanimitat ratificar la urgèn-
cia de la sessió

2.- APROVACIÓ INICIAL del projecte de “Modificació 
puntual número 9 del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Campllong del sistema d’equipaments 
comunitaris” redactat per l’arquitecte Sr. Manuel Ale-
many Masgrau de data abril de 2020 - Ref A54920. 
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3.- APROVACIÓ INICIAL l’expedient de crèdit extra-
ordinari núm. 4 ce 6/2020, a finançar amb càrrec 
a baixes de crèdits de despeses d’altres aplicacions 
pressupostàries no compromeses del pressupost vi-
gent, segons el detall següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació Denominació Import

231 48020 Subvencions Casal d’Estiu 8.000 €

231 62300 Maquinària preventiva COVID19 4.000 €

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 12.000 €

El finançament d’aquestes depeses es preveuen 
efectuar amb baixes d’aplicacions pressupostàries 
no compromeses:

BAIXES

Aplicació Denominació Import

150 14300 Personal manteniment Fira i Festa Major 3.000 €

337 22100 Subministres Local Social 2.500 €

337 22611 Activitats Casal Jubilats 2.000 €

920 26000 Despeses Agermanament 1.500 €

4311 22600 Fira Primavera 3.000 €

TOTAL FINANÇAMENT 12.000 €

4.- APROVACIÓ INICIAL de la modificació del Regla-
ment municipal núm. 6 regulador del servei munici-
pal del casal d’estiu, de Nadal i altres activitats mu-
nicipals similars del municipi de Campllong d’acord 
amb el text que es recull a l’Annex d’aquest acord. 

5.- APROVACIÓ INICIAL  de la modificació de l’orde-
nança fiscal número 29 reguladora del preu públic 
per la prestació del servei de Casal d’Estiu, que s’an-
nexa a aquest acord. 

6.- APROVACIÓ de les bases reguladores per a l’ator-
gament de subvencions per a famílies amb infants 
per l’assistència al Casal d’estiu municipal, mitjan-
çant concessió directa als sol·licitants que complei-
xin els requisits establerts a les mateixes i fins a la 
fi del crèdit pressupostari de l’aplicació 231.48020 
Subvencions casal d’estiu. 

7.- APROVACIÓ de les bases reguladores per a l’ator-
gament de subvencions per a autònoms i petites em-
preses amb seu a Campllong afectades per la decla-
ració d’estat d’alarma del COVID-19 i que s’adapten a 
la nova normativa sanitària, mitjançant la concessió 
directa als sol·licitants que compleixen els requisits 
establerts a les mateixes i fins a la fi del crèdit pres-
supostari de l’aplicació 130.48019 Ajudes per pal·liar 
els efectes de la COVID-19

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 DE JUNY DE 2020

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió an-
terior del dia 1 de maig de 2020.

2.- Aprovació de la proposta de modificació del preu 
del menú diari del Bar-Restaurant del Local social, pas-
sant de 12 a 14,5 euros i 15 euros amb cafè inclòs. El 
preu de ½ menú amb 1 primer a 8€ i ½ menú amb 
1 segon a 11€  i de les mesures descrites de preven-
ció enfront el COVID-19 en les instàncies presentades 
i requerir perquè es dugui a terme la neteja i desin-
fectació de la forma més acurada possible per tal de 
prevenir els contagis. 

3.- APROVACIÓ del conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Campllong per a la prestació i subvenció del servei 
de transport escolar no obligatori de l’alumnat de 
Campllong, pel curs 2020-2021 i les seves pròrrogues 
i l’establiment de subvencions a les famílies que s’an-
nexa i forma part integrant de la present resolució.

4.- En el present punt de l’ordre del dia l’alcalde 
proposa informar als assistents de les següents co-
municacions rebudes des de la celebració de l’últi-
ma Junta de Govern: E2020000770 de 30 d’abril a 
E2020001021 de 9 de juny de 202.

RESUM DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE JUNY DE 2020

1.- APROVACIÓ dels esborranys de les actes de les 
sessions; ordinària de 9 d’abril de 2020 i extraordinà-
ria urgent de 15 de maig de 2020.

2.-  Proposar les següents dates com a diades de fes-
ta local pel proper any 2021:

• 31 de maig, dilluns de la Festa Major de Cassà de 
la Selva
• 23 d’agost, dilluns de la Festa Major de Campllong 

3.- MODIFICACIÓ de les bases reguladores de l’ator-
gament de subvencions per a autònoms i petites em-
preses amb seu a Campllong afectades per la decla-
ració d’estat d’alarma del COVID-19 i que s’adapten 
a la normativa sanitària, d’acord amb el que consta a 
l’annex d’aquest acord. 

4.- APROVACIÓ INICIAL de les bases reguladores 
per a l’atorgament de subvencions destinades al 
transport escolar no obligatori d’alumnes estudiants 
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de batxillerat a l’INS Cassà de la Selva el curs 2019-
2020, mitjançant concessió amb concurrència no 
competitiva als sol·licitants que compleixin els requi-
sits establerts a les mateixes, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 326.48015 Ajudes a estudiants de 
Batxillerat pel transport a Cassà.

5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUN-
TUAL NÚMERO 10 DEL POUM EN L’ÀMBIT DEL PAU 7 
CARRER DEL CEMENTIRI

5.1.- Assumir la iniciativa de la proposta presentada 
per TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, en represen-
tació dels senyors Joan Gumbau Vilà, Roser Gumbau 
Vilà i Maria Vilà Massegur, per la qual sol·liciten la 
tramitació i aprovació d’una modificació puntual del 
POUM, d’acord amb el document Modificació Puntual 
núm. 10 del POUM de Campllong en l’àmbit del PAU 
7 “Carrer del Cementiri” firmat digitalment en data 16 
de juny de 2020 per Xavier Frigola Mercader. 

5.2.- Aprovar inicialment el projecte de Modificació 
Puntual núm. 10 del POUM de Campllong en l’àmbit 
del PAU 7 “Carrer del Cementiri” firmat digitalment 
en data 16 de juny de 2020 per Xavier Frigola Mer-
cader. 

6.- MOCIÓ DE SUPORT AL DEPARTAMENT D’EDUCA-
CIÓ EN MATÈRIA D’ESPAIS I INFRAESTRUCTURES

Text transcrit del llibre “Campllong. Crònica del Segle 
XX”, any 1970. 

“Campllong es queda sense escola a causa de l’apli-
cació de la nova llei d’educació 

Quan els alumnes de l’escola de Campllong acaben 
el curs 1971-1972 i se’n van cap a casa, el centre no 
tanca només per vacances sinó que ho fa per sempre 
més. D’aquesta manera, el poble es queda sense un 
dels elements que ha marcat de forma més accentu-
ada la seva vida quotidiana i perd també la comodi-
tat de tenir el centre a dues passes de casa. 

El tancament de l’escola és una decisió del minis-
teri en aplicació de la nova Llei General d’Educació, 
promulgada l’any anterior. Aquesta nova llei reforma 
l’estructura del sistema educatiu de manera que, a 
partir d’ara, l’educació general bàsica (EGB) comprèn 
vuit cursos –des dels sis als tretze anys– i l’ensenya-
ment mitjà es desdobla en un batxillerat unificat po-
livalent (BUP) de tres anys o en una formació profes-
sional, dels catorze als disset. 
Amb aquest nou ordenament de l’educació, el ministe-
ri fomenta també la concentració escolar i, en conse-

qüència, el tancament de les escoles dels pobles petits, 
amb pocs alumnes i una aula unitària perquè considera 
que ja no és possible aplicar la flexibilitat docent i orga-
nitzativa que caracteritzava aquesta mena de centres.

En el ple de desembre de 1971 s’informa d’una ordre mi-
nisterial, datada el 8 de novembre anterior, per la qual se 
suprimeixen diverses escoles i, entre elles, la de Campllong.

La mainada del poble en edat escolar queda adscrita 
a la nova escola comarcal de Cassà de la Selva...”

Que la nova escola de Campllong va ser construïda 
l’any 1911/1912 i tal com es pot llegir del text anteri-
or, per tant, fa 48 anys que es va tancar quan encara 
tenia una assistència d’uns 30 nens i nenes. 

El tancament de les escoles de Campllong i Sant An-
dreu Salou, amb la implantació de la EGB, varen trans-
formar les escoles públiques de Cassà de la Selva en 
escola comarcal, pujant de rang l’escola i el director. 

Que Campllong fa anys que mostra interès per a la 
reobertura de l’escola pròpia i gaudeix d’un suport 
molt important de la ciutadania de Campllong. 

Que la situació provocada per el Covid-19, que po-
dríem qualificar d’emergència educativa, dona peu a 
l’Ajuntament a oferir-se al Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya per a donar-li su-
port davant la situació actual, ja sigui amb la cessió 
d’espais o material. Creiem que a més seria un bon 
moment perquè una part dels nostres nens/es po-
guessin tenir una educació més propera a la seva llar i 
evitant exposicions innecessàries als nostres menors.

Per l’exposat, el sotasignat alcalde proposo al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.-  Oferir aquelles instal·lacions que a criteri 
del Departament d’Ensenyament siguin les adients 
per a donar un bon servei als nostres nens i nenes 
en aquesta fase d’emergència provocada pel CO-
VID-19, buscant les formules perquè es perjudiqui 
el mínim possible les activitats dirigides des de el 
Local Social. 

SEGON.- Demanar al Departament d’Ensenyament 
que consideri dotar a la nostra població de unes 
instal·lacions permanents per l’educació dels nostres 
infants de fins a 12 anys. 

TERCER.- Que l’Ajuntament ofereix posar a disposició 
del Departament d’Ensenyament els terrenys neces-
saris per a la implantació d’aquestes instal·lacions, en 
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lloc i forma que es pacti més endavant. 

QUART.- Donar trasllat del present Acord al Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

7.- MOCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER LA SI-
TUACIÓ CREADA PER LA PANDÈMIA DEL CORONAVI-
RUS (COVID-19)

La Diputació de Girona ha aprovat la moció per la si-
tuació creada per la pandèmia del Coronavirus (CO-
VID19) i n’ha donat trasllat, entre altres entitats, als 
ajuntaments amb el número de registre d’entrada 
E2020000749 del 24 d’abril de 2020. 

Per l’exposat, el sotasignat Alcalde proposo al Ple 
l’aprovació dels següents ACORDS: 

PRIMER.- ADHERIR-SE a la moció de la Diputació de Gi-
rona per la situació creada per la pandèmia del Corona-
virus, d’acord amb el text que es transcriu literalment:  

“La situació creada per la pandèmia del coronavirus 
(COVID-19) i el moment de dificultat present fa que 
sigui necessari exposar la posició i les demandes de 
la Diputació de Girona i fer d’altaveu de les de la resta 
d’administracions locals de la demarcació de Girona. 
Arreu del món s’està vivint una situació excepcio-
nal. Dia rere dia comprovem les conseqüències de 
la pandèmia de la COVID-19 en les nostres vides, i 
l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el pre-
sent i futur de la nostra societat, tant a nivell sanitari, 
com econòmic i social. 

Estem davant d’un moment transcendent de la 
nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la 
responsabilitat col·lectiva i individual. És el moment 
d’estar més que mai al servei de la ciutadania i de 
les famílies, especialment d’aquelles persones i col-
lectius més vulnerables, també del teixit productiu 
(autònoms i empreses), i ajudar a garantir una sorti-
da real d’aquest context de crisi i contribuir a la reac-
tivació econòmica. 

Els ens locals som l’administració més propera a la 
ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes 
i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui admi-
nistrem i executem la majoria de les decisions pre-
ses per altres administracions. En aquests moments, 
més que mai, cal una millor coordinació, des de la 
complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sen-
tit que necessitem disposar d’instruments efectius 
per a donar resposta a la globalitat de les situacions 
que està generant aquesta crisi. 
Per això, cal que la normativa que ens afecta als ens 

locals ens empoderi, de manera que puguem tenir 
al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació 
necessàries per a les exigències que haurem de fer 
front en els propers mesos i anys a nivell sanitari, 
econòmic i social, així com en la resta d’àmbits que 
es veuran clarament afectats (educatiu, cultural, 
etc.). 

Els governs locals no som només uns receptors i 
executors de les polítiques europees, estatals o na-
cionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes 
i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens 
locals podem i volem ser corresponsables de les 
decisions estructurals que s’han de prendre per a 
redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nos-
tra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta 
situació que estem patint i vivint actualment, ens 
fa tenir un especial coneixement i sensibilitat sobre 
quines són les necessitats, els neguits i les aspira-
cions de les nostres comunitats locals i de la nos-
tra demarcació. Volem participar de la construcció 
d’aquest nou futur. 

La crisi del coronavirus és i serà el repte més gran 
que hem tingut en molts anys. Ens posa a prova com 
a persones, però posa especialment a prova el nos-
tre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els 
municipis i les ciutats de la nostra demarcació i del 
conjunt del país hem d’actuar conjuntament per a 
poder superar aquest repte. Estem convençuts que 
ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i ente-
nent aquesta crisi també com una oportunitat per a 
fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, 
volem fer una crida a totes les institucions i agents 
implicats per construir aquest futur des de la corres-
ponsabilitat real i efectiva. 

Així mateix, i abans d’entrar en la part dispositiva, 
volem mostrar el nostre suport i el nostre condol 
més sentit a les persones i famílies que han per-
dut els seus éssers estimats, el nostre ànim als qui 
s’han contagiat per la COVID-19 i s’estan a casa o 
als hospitals, el nostre agraïment al personal dels 
centres de salut i socials i d’emergències, al per-
sonal dels serveis essencials i a totes aquells tre-
balladors i treballadores que en aquests moments 
estan treballant, cadascú des del seu àmbit, i en 
general, a tota la ciutadania, que està respectant 
el confinament. 

Finalment, cal remarcar que, tant des de la Diputació 
de Girona com de llurs organismes autònoms, ja s’han 
implementat tot un seguit de mesures per fer front a 
la pandèmia del coronavirus i llurs conseqüències. 
Per tot això, la corporació, a proposta de tots els 
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grups presents a la Diputació de Girona, per unani-
mitat ACORDA: 

PRIMER.- Sol·licitar al govern de l’Estat les se-
güents mesures per poder ajudar a fer front a l’ac-
tual situació: 

a) Poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 
sense limitacions. 

b) Flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa 
i l’estabilitat pressupostària. 

c) Anul·lar totes les mesures que encara queden de 
la LRSAL que limiten l’autonomia local. 

d) Garantir les aportacions previstes de les adminis-
tracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les 
ampliar per les noves necessitats que generarà la 
crisi. 

e) Flexibilitzar la llei de contractes del sector pú-
blic, així com la contractació de personal per do-
nar resposta a les noves necessitats econòmiques 
i socials. 

f) Que elevi a les institucions europees la redefinició 
dels programes de finançament europeu pel període 
2021-2027, així com la flexibilització dels calendaris 
d’execució i justificació de les subvencions de progra-
mes europeus ja concedides. 

SEGON.- Crear una taula de treball, en el marc de la 
Junta de Portaveus de la Diputació de Girona, per fer 
front als reptes que planteja la pandèmia de la CO-
VID-19, i debatre els acords a que haurà d’arribar la 
Diputació de Girona, especialment en els següents 
àmbits: 

a) Acord municipalista i suport als ens locals de la de-
marcació de Girona
b) Acord en els àmbits de salut i social
c) Acord per al sector cultural i educatiu
d) Acord per al teixit econòmic, productiu i industrial
e) Acord per al sector turístic

TERCER.- PUBLICAR el present acord a la seu electrò-
nica i al web de la Corporació, per a general conei-
xement. 

QUART.- Fer tramesa d’aquesta moció als Ajunta-
ments, Consells Comarcals i entitats municipals 
descentralitzades de la demarcació de Girona, a l’ 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies, al govern de 

la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.”

8.- MANIFESTACIÓ DEL suport i l’adhesió de l’ajun-
tament de Campllong al “DECÀLEG PER A LA RECU-
PERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE 
CATALUNYA”, consensuat i impulsat per l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i per la Federació 
Catalana de Municipis. 

9.- MOCIÓ DEL GRUP ERC DE CAMPLLONG EN RELA-
CIÓ A LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE 2020

La situació d’emergència sanitària derivada de la 
pandèmia del COVID19 ha provocat l’alteració de 
la normalitat en les nostres societats i la necessitat 
d’adoptar mesures de contenció, control i prevenció 
per a evitar efectes molt més greus de la pandèmia. 

Després de la terrible fase de creixement de casos 
d’infeccions i de defuncions, al nostre país i arreu del 
món, ha esdevingut la fase de desescalada en al qual 
se n’han reduït els casos. 

Amb tot, tots sabem, com les autoritats sanitàries in-
diquen, que estem exposats a un rebrot en qualsevol 
moment i que, per a evitar-ho o controlar-lo, hem 
d’adoptar les mesures que siguin imprescindibles. 

Les mesures a adoptar són les que es van aprovant 
mitjançant normes legals, però més enllà d’aquestes 
també hi ha les que cada administració, entitat o per-
sona consideri aplicar per a major seguretat. 

La Festa Major d’un municipi és un espai de socia-
lització en el qual s’aplega molta gent i, per tant, un 
dels moments en que les mesures de distanciament 
social, promulgades per les autoritats sanitàries per 
a controlar la pandèmia, són més imprescindibles. 

Hem de considerar que la Festa Major d’enguany si-
gui exclusivament per a gent del nostre poble, que 
els actes es pensin prioritzant els veïns i tenint en 
compte la situació econòmica viscuda, que sigui una 
Festa Major austera i familiar i que sigui a l’aire lliure. 

Per tots aquests motius proposem al Ple de l’Ajunta-
ment l’adopció dels següents acords: 
1) Que es programi la Festa Major de Campllong 
d’enguany adoptat les següents mesures de preven-
ció: 
• Que l’actuació infantil sigui a l’aire lliure 
• Que el sopar popular sigui a l’aire lliure, mantenint 
les distàncies de seguretat entre nuclis familiars, i on 
cadascú es porti el seu menjar, ja que a dia d’avui no 
es pot garantir la seguretat que es pugui proporcio-
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nar el menjar des de les entitats locals corresponents 
(Comissió de Festes)
• Que el concert després del sopar sigui amb la gent 
asseguda. 
• Que l’espectacle de teatre sigui a l’aire lliure. 

10.- DONAR COMPTE dels informes d’execució tri-
mestral del pressupost i del període mig de paga-
ment a proveïdors del primer trimestre de 2020

11.- RATIFICACIÓ decret d’alcaldia núm. 
2020decr000149 de 25 de maig de modificació data 
festa local 8 de juny de 2020 per a 21 de setembre 
de 2020

12.- DONAR COMPTE AL PLE dels Decrets d’Alcal-
dia dictats des de la darrera reunió, del número 
2020DECR000106 al  2020DECR000167 

14.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Pren la paraula el Sr. Alcalde comentant que totes 
les reunions que detallarà s’han realitzat telemàtica-
ment. 

• Cada matí durant l’estat d’alarma s’ha fet una con-
nexió amb tots els regidors i personal de l’Ajuntament 
que teletreballava per parlar de les tasques diàries. 
• Reunió del 19 d’abril del Consell d’Alcaldes del Gi-
ronès. 
• Reunió el 27 d’abril reunió amb l’empresa Drissa. 
• Reunió el 26 de maig amb Vies Verdes.
• Dia 28 de maig Reunió amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) per les alternatives de connexió a 
l’EDAR de Riudellots.
• 29 de Maig un Consell d’Alcaldes del Gironès en re-
lació a la preocupació dels Alcaldes per la creació de 
l’Agència de Protecció de la Natura amb l’assistència 
del Conseller Damià Calvet. 
• Reunió el dia 30 reunió del Musicant.
• El dia 5 de juny reunió de la Junta de Govern. 
• El dia 8 de juny reunió de la Comissió d’Urbanisme 
de Girona. 
• El dia 16 de juny reunió amb el Departament d’Edu-
cació amb els representats del Departament de Giro-
na i els Alcaldes del Gironès. 
• El dia 25 de juny ens ha visitat el Vicepresident del 
Govern Pere Aragonès que ha estat a l’empresa La 
Selva. 

15.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES.
En el present punt pren la paraula els regidors: 

Sr. Alex Alsina no té res a comentar. 
La sra. Roser Freixas comenta que el 18 de juny va 

tenir una reunió amb el Departament de Cultura per 
la normativa d’esdeveniments culturals i que està a 
l’espera de rebre’n la documentació. Segueix comen-
tant aspectes de la Llar d’infants, indicant que s’ha 
fet un seguiment des que es va tancar i agraeix la tas-
ca de les educadores per les propostes que han fet 
a les famílies i explica detalladament la devolució de 
les quotes dels serveis no prestats. També el segui-
ment dels cursos del Local Social, tot comentant les 
etapes que s’han anat superant segons la normativa 
vigent en cada moment. 

Pren la paraula la regidora Paula Tubert agraint l’acla-
riment de la devolució de les quotes de la llar i agra-
int igualment a les treballadores de la llar que tot i no 
estar d’alta han anat fent propostes d’activitats des 
de casa a tots els nens. 

Segueix la regidora Sra. Sílvia Bosch, que comenta 
referent al Casal d’estiu les inscripcions que hi ha ha-
gut, recorda les ràtios dels grups segons el Decret de 
Lleure, detalla els espais i les entrades i sortides així 
com els usos dels WC i els monitors i tot seguint les 
mesures higièniques de neteja i desinfecció.  

En referència al Consultori Mèdic Municipal co-
menta que s’ha passat una avaluació dels experts 
per valorar la seguretat dels usuaris i dels profes-
sionals per reobrir el servei i s’està pendent del 
seu informe i que no s’ha desatès a ningú que hagi 
tingut necessitat d’atenció mèdica. El servei de po-
dologia es va reprendre primer al consultori i la 
setmana vinent podran tornar a fer l’atenció do-
miciliària. De Serveis Socials han estat fent segui-
ment de les persones vulnerables amb teletreball 
i també el personal de l’Ajuntament ha fet segui-
ment de la població, a dia d’avui l’atenció presen-
cial ja s’ha restablert. 
 
Segueix la Sra. Bosch agraint a totes les persones que 
han ajudat a fer mascaretes per poder oferir a la po-
blació de Campllong. 

Per finalitzar es comenta que la 17a edició del Festi-
val de Musica del País MUSICANT tindrà lloc del 25 
al 29 d’agost. Es seguirà una normativa molt estricta 
en quant a aforament i normes sanitàries i detalla els 
grups que participaran al cicle. 

En aquest aspecte l’Alcalde afegeix que l’organitza-
ció està considerant no utilitzar l’interior de l’església 
i tenen dubtes amb l’espai exterior de l’església i la 
plaça Catalunya i es planteja poder fer els concerts a 
l’esplanada de darrere el pavelló.
Pren la paraula la regidora Sra. Gemma Johé que fa 
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l’observació que els sobta que el Musicant estigui tot 
molt organitzat i no la Festa Major. La regidora Roser 
Freixas replica que el Musicant es molt estàtic ja de 
sempre, amb gent asseguda i entrades numerades i 
se’n pot fer una previsió: i en la Festa Major, no. 

16.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde dona la paraula a la Sra. Johé que fa el 
prec de si es podria fer alguna acció per pintar algun 
element urbà en defensa del col·lectiu LGTBI sense 
que econòmicament suposi cap despesa per  l’Ajun-
tament. L’Alcalde respon que en poden parlar. 

Fa una pregunta el regidor Sr. Joan Descals referent 
a la tramitació de l’inventari de camins ja que vol 
saber com està. Respon l’Alcalde que un cop passat 
l’estat d’alarma es tramitaran les respostes de les al-
legacions que han realitzat els tècnics redactors. 
Finalitza el punt la Sra. Johé preguntant perquè s’han 
tornat a col·locar tanques de formigó per restringir 
el trànsit, l’Alcalde respon que són provisionals i un 
cop vingui el bus escolar es trauran però de moment 
es per restringir els vehicles al lloc on fan el Casal 
d’Estiu, on els nens van a la llar d’infants o la gent al 
Local Social i que ell n’és partidari per pacificar més 
el trànsit en aquesta zona.

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 9 DE JULIOL DE 2020

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió an-
terior del dia 12 de juny de 2020

2.- S’aprova concedir llicència d’obres per un apar-
cament provisional a l’empresa Joaquim Alberti, SA 

3.-  S’aprova el Conveni marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Camp-
llong per la creació d’escenaris teatre al Gironès.

4.- S’aprova el contracte menor del pressupost de 9 
de juny de ASAL 2019, SC amb CIF J55350557, pel 
servei de donar continuïtat a la comptabilitat muni-
cipal entre els mesos de setembre de 2020 i març de 
2021 per import de 8.865,00 euros (10.726,65 euros 
IVA inclòs). 

5.- S’aprova concórrer a la convocatòria de subvenció 
TES/1455/2020, de 17 de juny, publicada al DOGC 
núm. 8160 de 23 de juny de 2020 per a la utilitza-
ció d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb 
marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i 
empreses públiques municipals de Catalunya.
S’aprova el “Projecte d’arranjament del ferm del 
camí de Riberes i de part del camí de Mas Rossinyol 

a camí de Can Falgueres del municipi de Campllong 
utilitzant àrid reciclat dels residus de la construcció 
amb marcatge CE” redactat per la Sra. Mireia Besalú 
Asturiol, Arquitecta tècnica municipal en data 8 de 
juliol de 2020 i amb un pressupost d’execució per 
contracte IVA inclòs de 9.485,37 euros. 

6.- S’aproven els preus públics per les entrades del 
festival de música Musicant...2020 a l’Annex 3 de 
l’Ordenança General de Preus Públics, i substituir els 
que constaven del Musicant... 2019. 

7.- En el present punt de l’ordre del dia l’alcalde pro-
posa informar als assistents de les següents comuni-
cacions rebudes des de la celebració de l’última Jun-
ta de Govern: E2020001022 de 10 de juny de 2020 a 
E2020001134 de 6 de juliol de 2020.

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 6 D’AGOST DE 2020

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió an-
terior del dia 9 de juliol de 2020.

2.- S’aprova prorrogar per un any més el contracte de 
comodat entre l’Ajuntament de Campllong i el propi-
etari de la parcel·la cadastral 65 del polígon 4 Sr. JGV, 
entre el dia 15 d’abril de 2020 i 14 d’abril de 2021.

3.- S’aprova inicialment la memòria valorada de les 
actuacions de reparació de camins públics i altres 
infraestructures municipals motivades pel temporal 
Glòria al terme municipal de Campllong, redactada 
per l’arquitecta tècnica municipal en data juliol de 
2020 i amb un pressupost d’execució per contracte 
de 17.695,20 euros IVA inclòs. 

4.- S’aprova el pressupost 276/2020 presentat per 
Germans Cañet Xirgu SL amb NIF B17537812 per 
l’arranjament del ferm del camí públic de la Rou-
reda de Can Mai utilitzant àrid reciclat dels residus 
de la construcció amb marcatge CE amb un cost de 
8.552,03 € IVA inclòs i la millora de la instal·lació de 2 
unitats de pas de tubs de 60 cm. 

S’adjudica el contracte menor d’obres per l’arranjament 
del camí públic exposat anteriorment a l’empresa Ger-
mans Cañet-Xirgu SL, així com AUTORITZAR I DISPOSAR la 
despesa de 8.552,03 euros amb càrrec a la partida pressu-
postària 454.21001 Arranjament camí àrids reciclats 2019 
roureda de Can Mai del pressupost municipal 2020.

5.- En el present punt de l’ordre del dia l’alcalde pro-
posa informar als assistents de les següents comuni-
cacions rebudes des de la celebració de l’última Jun-
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ta de Govern: E2020001135 de 7 de juliol de 2020 a 
E2020001256 de 4 d’agost de 2020.

6.- ASSUMPTES URGENTS 

S’aprova el pressupost 20010 presentat per Carles 
Xirgo i Puig amb per realitzar el servei de sonoritza-
ció i il·luminació del Musicant 2020 per import de 
6.500,00 euros (7.865,00 euros IVA inclòs), i ADJUDI-
CAR-LI el contracte menor de serveis. 

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2020

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió an-
terior del dia 6 d’agost de 2020.

2.- S’aprova concedir llicència urbanística per a la 
Construcció d’una piscina privada i reparació de co-
berta d’una edificació existen al Mas Piua. 

3.- S’aprova el pressupost 2.515 presentat per Ex-
cavacions i transports Andreu Juanals SL, amb NIF 
B-17944042 per l’arranjament del paviment d’un 
tram del carrer Església i carrer Camí Vell, de 250,17 
m2 aproximadament pel preu de 8.104,46 euros 
(9.806,39 euros IVA inclòs). I s’adjudica el contracte 
menor d’obres per l’arranjament dels carrers expo-
sats anteriorment a l’empresa Excavacions i Tans-
ports Andreu Juanals SL, així com AUTORITZAR I DIS-
POSAR la despesa de 9.806,40 euros amb càrrec a 
la partida pressupostària 1532. 21000 Manteniment 
de la via pública i camins del pressupost municipal 
2020.

4.- S’aprova l’autorització, disposició i obligació (Fase 
ADO) de la despesa que tot seguit s’indica: 

Registre d’entrada: E2020001335
Data d’entrada: 25/08/2020

Proveïdor: Músics de Catalunya SCCL.
Data del document: 25/08/2020
Núm. de factura: A501382
Import: 8.150 euros (9.861,50 euros IVA inclòs). 
Concepte: Actuació Orquestra selvatana Festa Major 
2020 (23/08/2020)
Aplicació: 338.22600 Festa Major

5.- En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde 
proposa informar als assistents de les següents 
comunicacions rebudes des de la celebració de 
l’última Junta de Govern: E2020001257 de 4 
d’agost de 2020 a E2020001419 de 7 de setembre 
de 2020.

RESUM DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2020

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió an-
terior del dia 10 de setembre de 2020

2.1.- S’aprova concedir llicència urbanística per a la 
construcció d’una nau ramadera bovina a Can Feliu. 

2.2.- S’aprova complementar la llicència d’obres 
concedida per a un aparcament a la parcel·la 22-
23 del Polígon Industrial núm. 2 Ampliació Les Fer-
reries. 

3.- S’aprova l’informe de regularització de pagaments 
i de resum del casal 2020 de 22 de setembre de 2020 
i la fase ADO de la segona factura de la gestió del 
casal d’estiu 2020

Registre d’entrada: E2020001504
Data d’entrada: 01/10/2020

Proveïdor: Serveis Educatius i de Lleure El Castellet, 
SLU
NIF: B55066864
Data document: 30/09/2020
Núm. de factura: 34
Import: 11.723,68 euros IVA inclòs
Concepte: 2020.337.22799 Casal d’Estiu 2020

4.- S’aprova el pressupost 388/20 presentat per 
Germans Cañet Xirgu SL, amb NIF B- 17537812 
per les obres de les actuacions de reparació de 
camins públics i altres infraestructures munici-
pals motivades pel temporal Glòria al Terme mu-
nicipal de Campllong, redactada per l’arquitecta 
tècnica municipal, Mireia Besalú Asturiol, de data 
juliol de 2020 i descrites la part dels antecedents 
del present acord, pel preu de 9.842,00 euros IVA 
inclòs. 

S’aprova adjudicar el contracte menor d’obres 
per les actuacions de reparació de camins públics 
afectats pel temporal Glòria a l’empresa Germans 
Cañet Xirgu SL, així com AUTORITZAR I DISPOSAR 
la despesa de 9.842,00 euros amb càrrec a la par-
tida pressupostària 1532. 21000 Manteniment de 
la via pública i camins del pressupost municipal 
2020.

5.- En el present punt de l’ordre del dia l’Alcalde pro-
posa informar als assistents de les següents comu-
nicacions rebudes des de la celebració de l’última 
Junta de Govern: E2020001420 de 8 de setembre de 
2020 a E2020001530 de 6 d’octubre de 2020.
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A finals de maig es van col·locar uns miralls a 
l’encreuament del carrer dels Magraners amb el 
carrer Església i a l’encreuament del carrer de la 
Bugantona amb el carrer Sant Jordi per millorar 
la visibilitat dels vehicles en aquests punts i ga-
rantir-ne la seguretat vial. 

A finals de maig, el Consorci de les Vies Verdes 
de Girona, a petició de l’Ajuntament de Camp-
llong, va realitzar un paviment de sauló sòlid a la 
tramada amb més pendent de la ruta verda del 
veïnat de la Bruguera, per consolidar-ne  el ferm  
evitar la contínua formació de xaragalls al carril 
que dificultaven el pas a les bicicletes i vianants. 

ACTUACIONS DIVERSES A CARRERS, CAMINS PÚBLICS RURALS, RUTES VERDES I ES-
PAIS PÚBLICS

OBRES I GESTIÓ MUNICIPAL

El mes de juliol, l’Ajuntament va efectuar l’adqui-
sició de pilones, les quals foren instal·lades per 
l’empresa Joaquim Albertí, SA, per tal de prote-
gir les boques de desguàs existents a la vorada 
del carrer de la Pau, al costat de la zona verda La 
Roureda de la Selva.
A l’agost i octubre també s’ha fet el manteniment 
dels parterres del Polígon Industrial Les Ferreries.

A finals d’agost es va arranjar el ferm d’una part 
del Camí de la Roureda de Can Mai, emplaçat 
entre els veïnats de la Bruguera i de Les Ferreri-
es de Campllong. Es va intervenir concretament 
en el tram que va des del Camí de la Bruguera 
(Ponent) fins al Camí de Can Falgueras, de 851 
metres de longitud.

La intervenció va consistir en l’estesa de ma-
terial granular, tipus reciclat de mamposteria, 
de granulometria 0/25 mm, amb marcatge CE, 
procedent d’un gestor autoritzat a Catalunya i 
inscrit al registre general de persones gestores 
de residus de Catalunya. S’hi van realitzar dues 
passades de motoanivelladora per anivellar i 
donar les pendents corresponents al camí i, fi-
nalment, es van compactar amb el corró, previ 
reg de la superfície per tal de deixar-lo perfec-
tament humitejat. 

Aquesta obra ha estat finançada per l’Agència de 
Residus de Catalunya, amb una subvenció d’im-
port 8.418,77 € de la convocatòria de l’any 2019, 
essent el cost total de l’obra de 8.552,03 €. 

Com a millora  de l’obra, es varen formar dos 
passos de tubs transversals al camí amb tub de 
polietilè corrugat tipus SN8, per conduir les ai-
gües de forma canalitzada d’un costat de camí a 
l’altre i evitar que amb les fortes pluges es mal-
meti el ferm del camí.
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El mes de setembre es restituí i s’allargaren els 
paviments de formigó dels trams en pendent del 
costat dels passallisos existents a l’encreuament 
dels camins de la Rabassada i de Can Guitó Petit 
a Can Canyet amb la riera de Campllong, els quals 
havien quedat malmesos, amb l’existència de fo-
rats i xaragalls a les rampes de terra que els feien 
pràcticament intransitables en algun dels casos, a 
causa dels darrers episodis de fortes pluges.

Aquests darrers mesos també s’han substituït 
algunes senyals verticals malmeses als camins 
veïnals i s’han afegit noves senyals al nucli urbà 
per regular la circulació dels vehicles pels car-
rers del poble.

Els mesos d’agost i setembre s’han realitzat els 
treballs de sega dels marges dels camins rurals 
principals i secundaris del municipi, per tal de 
garantir la visibilitat i seguretat dels vehicles i 
usuaris; així com la desbrossada i el manteni-
ment de les rutes verdes de la Riera Seca i la Rie-
ra Gotarra i de les zones verdes del nucli urbà. El 
Consorci de les Vies Verdes de Girona, a princi-
pis del mes d’octubre, també ha realitzat la sega 
dels vorals de les rutes verdes de la Bruguera i 
de Campllong a Fornells de la Selva. 

Aquests darrers mesos també s’ha reparat un 
aparell del parc de salut que estava trencat i s’ha 
arranjat una de les portes de fusta existents a la 
tanca perimetral de la pista poliesportiva, entre 
d’altres petites actuacions de manteniment.

Així mateix, a finals del mes d’agost també es va 
realitzar el reperfilat de les cunetes de terra del 
camí de la Roureda de Can Mai, prèviament al 
seu arranjament amb àrid reciclat. 

Per altra banda, es va fer la reparació d’un tram 
del camí de Can Falgueres i l’arranjament d’un 
tram del camí de Cal Xurlo, els quals havien que-
dat afectats pel temporal Glòria. 

Per a la realització d’aquestes obres i altres ac-
tuacions de reparació de camins públics i infra-
estructures municipals motivades pel temporal 
Glòria, que s’executaran durant el mes de no-
vembre, s’ha obtingut una subvenció del Depar-
tament d’Assistència i Cooperació als Municipis 
de la Diputació de Girona.
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ACTUACIONS ALS EDIFICIS MUNICIPALS

El mes de juny es van instal·lar 4 marquesines 
sobre les portes d’accés al pavelló esportiu per 
tal d’evitar l’entrada d’aigua a l’equipament 
amb les fortes pluges i amb la funció d’aixopluc 
a l’hora d’accedir al pavelló els dies de pluja.

Com a continuació de les actuacions de millora 
de l’enllumenat en els equipaments municipals, 
a les oficines de l’Ajuntament es van substituir 
les pantalles fluorescents d’un despatx per pan-
talles LED, per millorar-ne la il·luminació i con-
tribuir en l’estalvi energètic general de l’edifici. 

També s’han realitzat petites actuacions de 
millora i reparació dels sistemes de detec-
ció de presència de l’enllumenat a la planta 
semisoterrani i a l’escala d’emergència del 
Local Social i al magatzem situat a la planta 
semisoterrani del pavelló.

A finals del mes de setembre també s’ha realit-
zat el manteniment de la xarxa de sanejament 
municipal. En concret, s’han fet tasques de ne-
teja i desembussament de les canonades i pous 
de registre de la xarxa d’aigües residuals de di-
versos carrers del nucli urbà. 

A l’octubre s’ha fet la tala dels pins que estaven a 
menys de 25 metres de les línies elèctriques aèri-
es, a la zona verda municipal dell costat del polígon 
industrial “Les Ferreries”. També s’ha fet la neteja i 
desbrossada de les franges de protecció d’incendis 
del polígon i de la resta de zona verda boscosa.

Durant el mes d’agost també s’ha realitzat la 
reparació de la instal·lació de climatització 
del Local Social, s’ha executat un fals sostre 
a la sala de calderes, així com s’han fet pe-
tites actuacions de reparació i/o substitució 
de diversos elements de la fusteria exterior 
de l’edifici.
 
El mes d’octubre s’han realitzat treballs de 
manteniment de la coberta plana de l’edifici.  

La parcel·la té forma aproximadament trape-
zoïdal i una superfície de 881,60 metres qua-
drats situada al Polígon Industrial Les Ferreri-
es al carrer Camí Vell de Riudellots 25B (Ref. 
Cadastral 5590714DG8359S0001IQ).

El preu de venda és de 115.286,36 €  en el qual 
no s’hi inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA), 
ni la resta d’impostos i despeses de publicació 
així com totes aquelles a què donin lloc la trans-
missió i la seva formalització, els quals seran a 
càrrec de l’adquirent

Fi de presentació propostes: 23 de setembre 
de 2021.

VENDA D’UNA PARCEL·LA DE SÒL INDUSTRIAL DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA 
AL POLÍGON “LES FERRERIES”
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Aquesta temporada, des del maig a l’agost, va 
estar marcada per les diferents etapes de des-
confinament que ens van portar, a poc a poc, a 
la “nova normalitat”.
 
El 18 de maig va començar l’etapa 1 de descon-
finament a la sala de lectura. Encara amb mol-
ta timidesa, donàvem atenció al públic, només 
amb cita prèvia i sense accés a la documentació 
de la biblioteca.

A poc a poc, es va anar tornant a aquesta ”nova 
normalitat”. Llibres en quarantena després de 
ser tocats, espais restringits, distància interper-
sonal, etc. Malgrat haver de viure amb masca-

Local social retes i pantalles, estàvem contents de tornar a 
gaudir de l’aire lliure i la llibertat, semblava que 
ara la vida tenia un altre valor.

Per altra banda, les activitats esportives i for-
matives es van continuar fent majoritàriament 
telemàticament. Només a finals de juny, alguns 
cursos van poder fer un parell de classes presen-
cials i acomiadar-se.
 
Al juny vam reprendre el curs de bici. En ser  a 
l’aire lliure, es va poder fer amb seguretat i la 
mainada ho va aprofitar per fer alguna cosa a 
fora. Estàvem tots tant motivats que vam allar-
gar allargar el curs fins al mes de juliol.

Al juliol, com que el tema de la COVID-19  ja estava 
una mica més relaxat, vam aprofitar per fer un curs 
de mecanografia a la biblioteca. Amb tot plegat, và-
rem acabar el curs més peculiar de la nostra vida.
 
A l’agost vàrem tancar uns dies el local i vam gau-
dir de les vacances, per tornar amb moltes ganes 
a preparar el nou curs 2020-2021.

LA VIDA DEL POBLE

Com ja sabem, els darrers mesos, la gent gran va 
ser uns dels col·lectius més castigats per la pan-
dèmia. La majoria va viure un llarg confinament, 
van ser els primers a tancar-se a casa i els últims 
en sortir-ne.

Després de tota una vida de lluita i entre-
ga, la vida els demana tornar-se a adap-
tar i superar aquesta situació extrema. 
Pel que fa a les activitats organitzades pel Ca-
sal, es van acabar els àpats compartits, els 
balls quinzenals, les sortides i totes les activi-
tats socials.
 
En l’àmbit emocional, tot plegat una prova molt di-
fícil: la soledat, estar allunyats de la família extensa 
i els amics. A diferència d’altres col·lectius que al-

Casal de jubilats de Campllong
menys tenen accés a les xarxes socials, la gent 
gran té més dificultat per accedir-hi. Un altre de-
savantatge  que va extremar la situació.

L’única activitat que vam continuar fent, durant 
el confinament, dirigida a persones del Casal de 
jubilats, va ser la classe d’informàtica. Malgrat la 
dificultat d’adaptar-se a la proposta online, van 
continuar fins a acabar el curs amb les classes 
telemàtiques i, al final, molt contents i contentes 
dels resultats.
 
Tot i que des del maig, van començar, a poc a 
poc, el procés de desconfinament a tot el ter-
ritori, el Casal de jubilats, com a representant 
d’un col·lectiu d’alt risc, encara va continuar, de 
manera preventiva, sense organitzar activitats.
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Llar d’infants  “El tractoret”
El nou curs ha començat 
amb noves cares, somriu-
res i algun plor. Els nens 
i les nenes del Tractoret 
estem a punt per viure 
moltes experiències, tot 
jugant i experimentant.

Ja tenim la tardor aquí i a la llar hem començat 
a treballar aquesta estació. Les senyoretes ens 
han explicat que a la tardor les fulles canvien de 
color i omplen els terres dels carrers, comença 

el temps de pluja i surten els bolets i els cargols 
amb banyes. Durant un passeig, vam trobar dos 
cargols, els vam agafar i els tenim a la classe. En-
tre tots els nens i nenes els vam posar nom, en 
Banyetes i la Closca, i cada dia els donem una 
fulla d’enciam i els cantem la cançó. Els nostres 
cargols són molt simpàtics i sempre surten a sa-
ludar-nos i treuen les banyes!
 
Aviat celebrarem la Castanyada i, com cada any, la 
senyora Castanyera ens visitarà i cantarem i ballarem 
la seva cançó. Bona tardor a tothom i fins ben aviat!



19EL GRA I LA PALLA

El casal d’estiu 2020 ha estat un repte per a to-
tes. Les coses varen ser complexes a molts ni-
vells abans no vàrem començar les activitats. 
Calia estar al dia, valorar els protocols a seguir 
i aconseguir trobar un punt a on l’activitat fos 
segura i seguís uns criteris de sentit comú per 
seguir fent lleure educatiu amb la màxima nor-
malitat possible.

El casal de Campllong  -des de fa 15 anys com a 
mínim- té unes dinàmiques i una proposta molt 
oberta i molt de treballar amb el grup sencer, 
barrejant edats o, almenys, no prioritzant els 
grups d’edat a l’hora de fer en el nostre dia a dia. 
Mirem precisament de formar un gran grup i no 
tant grups petits de convivència. Fem propostes 
obertes al poble i d’un lleure que transcendeixi 
el propi casal per obrir el casal a tot el municipi. 
Que se’ns vegi i que el casal vegi el poble i a la 
seva gent. Buscant activitats que fomentin tot 
això i, sobretot, tenint als infants i els seus inte-
ressos al centre de la proposta.

Per tot això, i per tot el context que hem tingut, 
valorar què fem i com ho fem ha estat una feina 
feixuga. Hem estat conscients que el casal no és 
un espai socialitzador homogeni  i que cada fa-
mília pot tenir una perspectiva diferent davant el 
context estiu 2020. Tanmateix la proposta havia 
de ser ferma. Havia de ser reflexionada i havia 

d’estar molt treballada. I així ho hem fet. 

Volem aprofitar aquestes línies per transmetre 
en paraules una mica del que molts de vosaltres 
heu pogut comprovar en una mesura o una al-
tra abans i durant el casal; i és que hem volgut 
deixar-nos la pell per fer un casal d’estiu amb el 
màxim de normalitat possible, amb tota la pro-
ximitat i empatia per a cada situació particular i, 
sobretot, amb un esperit positiu i valent que no 
ens deixi caure en la sobreprotecció ni tampoc 
en assumir un risc massa alt. 

I volem donar les gràcies a totes les famílies per 
la confiança, per la paciència, per la comprensió, 
i per totes les felicitacions que ens heu fet arri-
bar més que mai aquest estiu. 

Agraïment que volem accentuar encara més per 
a totes les nenes i els nens que ens han ensenyat 
un cop més que moltes de les respostes que de 
vegades busquem com a adults segueixen es-
tant en la conservació d’aquest esperit lliure de 
viure el moment amb la màxima intensitat pos-
sible que tenen els infants.

Visca el casal de Campllong. Visca la terra i visca 
la nostra gent.

Juanjo

El Casal d’estiu
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Enguany ha estat una Festa Major diferent, pro-
gramada l'any anterior amb unes activitats mol-
tes de les quals moltes no s’han pogut realitzar, 
s'han hagut de fer diferent o s’han hagut d’anul-
lar per la pandèmia.

Demanem disculpes per haver anat tan justos 
de temps amb la informació però vàrem creu-
re que esperar fins a l'últim moment sabent el 
que es podia fer i com era el més important. Fins 
una setmana abans no es va enviar a les cases la 
programació i, tot i així, encara es van haver de 
fer-hi modificacions.

Tot i això, la Comissió de Festes va tirar  enda-
vant activitats dimecres, divendres, dissabte i 
diumenge prenent totes les mesures i precauci-
ons adients al moment.

Agraïm al jovent i a tots els col·laboradors/es 
que van treballar de valent durant aquells dies, 

Festa Major

moltes vegades muntant i desmuntant i netejant 
i tornant a netejar les mateixes cadires i taules, 
intentat que tots els actes fossin el màxim de se-
gurs per tots.

Des de la Comissió de Festes donem les gràci-
es a tothom qui ha ajudat i col·laborat per tirar 
endavant les diferents activitats de Festa Major 
d’enguany i també agraïm a les empreses i es-
tabliments col·laboradors el suport que ens han 
donat.

Esperem gaudiir l'any que ve amb una altra 
“normalitat” de la nostra Festa Major, amb mol-
ta il·lusió i engrescant els campllonencs i camp-
llonenques a participar dels diferents actes i ac-
tivitats! 

Moltes gràcies a tothom! 

Comissió de Festes
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Es celebra el XVII cicle Musicant  dins la “nova normalitat”

Musicant

L’edició d’enguany s’ha vist condicionada  per les 
restriccions que la pandèmia de la Covid-19 ha  
provocat arreu, però molt especialment al món 
de la música en viu. 
 
Per això, des de l’organització del Musicant vam 
apostar des del primer moment perquè el cicle ar-
ribés a bon port. Això ha estat possible gràcies a la 
bona predisposició de tothom: intèrprets, públic, 
ajuntament, col·laboradors i patrocinadors. A més 
de  les mesures sanitàries d’aplicació general, el 
canvi més destacable fou la ubicació de tots els con-
certs en un nou espai: l’esplanada del pavelló. Co-
mençant el dimarts 25 d’agost i acabant el dissabte 
29, el cartell comptava amb un total de cinc actua-
cions on es van veure artistes i grups molt diversos.

Locus Desperatus, inaugurava l’escenari revivint 
la música de l’Edat Mitjana a les terres catala-
nes. Aquest grup original va acostar l’espectador 
a la cultura i societat medievals amb unes peces 
considerades pels especialistes com a cabdals 
dins del patrimoni català dels segles XIV i XV.

Locus Desperatus

Jonatan Penalba, cantautor d’origen valencià, va 
oferir el dimecres 26 un recull de cançons po-
pulars de la seva terra amb peces d’artistes més 
contemporanis. A través del seu últim disc i es-
pectacle “Reversions”, els espectadors van po-
der fer un tast de la gran riquesa i diversitat de la 
tradició musical dels Països Catalans. 

Jonatan Penalba

La Black Music Big Band va ser l’agrupació convidada 
el divendres 28. Nova formació integrada per joves 
instrumentistes de les comarques gironines, amb 
clara vocació pedagògica  i dedicada a l’anomena-
da “música negra”. En aquesta ocasió van presentar 
en exclusiva un monogràfic Aretha Franklin, la reina 
del soul, amb les seves cançons adaptades al català. 
Cal destacar entre els joves músics la presència del 
jove trompetista Jaume Carrera, veí del poble.

Miquel Abras

El dijous 27 Miquel Abras va presentar el seu nou 
espectacle “Girasol” amb la seva banda. Una actu-
ació plena d’emocions que tenia l’objectiu d’ani-
mar a tothom a trobar-se i a buscar el seu camí. 

Black Music Big Band 

I per últim, Pep Sala va ser l’encarregat de tancar el 
cicle amb un format acústic i íntim de dues hores, 
recordant temes de Sau i amb una col·laboració 
sorpresa del cantant de Sau 30, Jonathan Argüe-
lles. El concert va finalitzar, com no podia ser d’al-
tra manera, amb  “Boig per tu”.

I com que nosaltres tam-
bé estem bojos pel Mu-
sicant, posem fil a l’agu-
lla i us emplacem per a 
la nova edició de l’any 
vinent. Fins la propera!

Comissió Organitzadora 
Musicant Pep Sala
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Serveis socials - Serveis per a la ciutadania
Tal i com hem anat 
exposant als darrers 
butlletins, des del 
Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt es 
desenvolupen una sè-
rie de serveis que s’adrecen a la ciutadania en 
general, als diferents agents del territori i/o a la 
població immigrada d’origen estranger. 

Els serveis que s’ofereixen són: 
• Servei de prevenció i mediació de conflictes 
• Servei de traducció i interpretació cultural 
• Servei de suport i assessorament tècnic 
• Servei de primera acollida 
• Servei d’acollida especialitzada en reagrupa-
ment familiar 
• Servei d’assessorament jurídic en matèria d’es-
trangeria 

En l’escrit anterior varem explicar el Servei de 
suport i assessorament tècnic, en aquesta oca-
sió entrarem a explicar-vos concretament el  
Servei de primera acollida:
http://www.cbs.cat/2011/11/servei-de-suport-i-
assessorament-tecnic.html

De què es tracta?
El Servei de Primera Acollida del Gironès (S1A 
Gironès) s’encarrega d’implementar a la comar-
ca del Gironès la Llei 10/2010, del 7 de maig, 
d’acollida de les persones immigrades i les re-
tornades a Catalunya. Atén i acompanya a les 
persones d’origen estranger en el seu procés 
d’acollida a la nostra societat, oferint-los la in-
formació que requereixen (d’acollida en concret 
i d’estrangeria en general) i les formacions con-
templades per la Llei per poder obtenir el certi-
ficat d’acollida citat.

Aquest certificat els podrà ser d’utilitat en els 
processos d’estrangeria (arrelament social, 
modificació i/o renovació d’autoritzacions de 
residència...), a més de facilitar-los la incorpo-
ració a la societat catalana, essent útil a l’hora 
de buscar feina o de fer valer la formació i l’ex-
periència adquirides. 
Els objectius són :

Generals: 
Facilitar el procés d’acollida a la nostra societat 
de les persones migrades.

Específics:
1- Oferir informació bàsica (sobre acollida i es-
trangeria) i acompanyament a les persones mi-
grades, especialment les nouvingudes, en el seu 
procés d’acollida.

2- Oferir les formacions que estableix la Llei d’aco-
llida i/o derivar i acompanyar a les persones als 
recursos formatius externs que les ofereixin.

Què s’ofereix?
a) Servei d’atenció individualitzada i acompa-
nyament: 
Atenció i acompanyament individualitzats, per 
tal d’informar a la persona (especialment so-
bre temes d’acollida i d’estrangeria) en base a 
les seves necessitats, així com oferir un  itine-
rari formatiu adaptat, amb la possibilitat d’ob-
tenir el certificat d’acollida en finalitzar-lo.

b) Accions formatives d’acollida:
Les accions formatives d’acollida que es contem-
plen són:

MÒDUL A (90 hores de formació de català i 90 
hores de formació de castellà):
Mòdul A.1: 
 - Cursos bàsics de català (derivació a Consorci 
per a la Normalització Lingüística).
Mòdul A.2:
 - Cursos de castellà (derivació a Centres de For-
mació d’Adults o a entitats).
Mòdul A.3:         
- Cursos d’alfabetització instrumental (formació 
pròpia del S1A Gironès).
- Cursos d’alfabetització del “Programa Lletres 
per a Tothom” (de la Secretaria d’Igualtat, Mi-
gracions i Ciutadania).

MÒDUL B (15 hores de formació)
 - Cursos de coneixements laborals (derivació a 
Servei d’Ocupació de Catalunya).

MÒDUL C (15 hores de formació):
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 - Cursos de coneixement de la societat catalana 
i el seu marc jurídic (formació pròpia del S1A 
Gironès).

Qui hi pot accedir? 
L’àmbit territorial del S1A Gironès són tots els 
municipis de menys de 20.000 habitants de la 
comarca del Gironès. A Cassà de la Selva i Lla-
gostera s’ofereix de manera complementària als 
serveis locals d’acollida propis d’aquests dos mu-
nicipis.

Hi tenen dret reconegut d’accés les persones 
estrangeres migrades, les sol·licitants d’asil o de 
protecció subsidiària, les refugiades, les apàtri-
des i les retornades, a partir de 16 anys i que 
estiguin empadronades a un dels municipis de 
l’àmbit territorial descrit (de totes maneres, 
també hi poden accedir les que estiguin nacio-
nalitzades).

A on us podeu adreçar? 
a) Si sou un/a ciutadà/ana, podeu sol·licitar el 
servei a través d’aquestes vies:
- Omplint la sol·licitud que trobareu a l’adreça 
https://bit.ly/322lRxz indicant a en els apartats  
“Exposo” i “Sol·licito” la següent frase: “Accés al 
servei de primera acollida”.
- A l’Ajuntament del vostre municipi.
 
b) Si sou un ens local, podeu derivar a la persona 
interessada omplint el formulari que trobareu a 
http://extra.girones.cat/cbs/inclusio/FormulariDeri-
vacio.pdf. Un cop omplert i desat aquest formulari, 
ens l’heu de fer arribar al Consorci de Benestar So-
cial Gironès Salt via tramesa genèrica de l’EACAT.
 
Per a més informació:
Podeu contactar amb el servei:
- Enviant un correu electrònic a: inclusio@cbs.cat
- Trucant al telèfon: 972201962

Treballar a Campllong

A la comarca del Gironès, hi ha 11.743 persones 
registrades a les llistes de l’atur, de les quals 5.555 
són homes i 6.188 són dones. El nombre de per-
sones registrades disminueix un 0,34% respecte 
del mes anterior i incrementa un 31,07% respec-
te de l’any anterior. La taxa d’atur en finalitzar el 
segon trimestre de l’any 2020 es va situar en un 
12,56%. A Campllong, hi ha 9 persones registra-
des a les llistes de l’atur en finalitzar el mes de 
setembre de 2020, 3 més que l’any anterior.  El 
perfil de la persona aturada a la comarca segueix 
sent el de menor de 30 anys o major de 45 anys 
sense estudis o estudis secundaris obligatoris 
ocupat en el sector serveis.

Fins a data 1 d’octubre, les empreses de Camp-
llong ofereixen 1.153 llocs de treballs. El sector 
més destacat és la indústria amb 796 llocs. Se-
guidament, el sector serveis ofereix 259 llocs de 
treball i la construcció amb 86 llocs de treball. El 
sector agrícola registra 12 llocs de treball. Cal re-
marcar l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 
al teixit empresarial del municipi. Durant el perí-
ode, s’han presentat 15 expedients de regulació 
temporals d’ocupació (ERTOs) que afecten a 123 
persones. En finalitzar el segon trimestre del 
2020, hi ha registrades 54 empreses al municipi, 
9 menys que l’any anterior.  

Des de l’Ajuntament de Campllong, per donar 
resposta als canvis del mercat laboral, a nivell 
local, s’ofereix el Programa Espai Feina. Un pro-
grama dirigit a veïns i veïnes del municipi que es-
tan en procés de recerca o millora laboral i dirigit 
també a les empreses per tal d’oferir una borsa 
de candidats i candidates locals. L’horari d’aten-
ció al públic és el dimecres quinzenalment a les 
oficines de l’Ajuntament. Podeu reservar cita 
prèvia trucant al 972 46 15 04 o bé ens podeu 
escriure a promocioeconomica@girones.cat. 

Programa Espai Feina: Dades del mercat de treball
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La grip

Arriba la tardor i amb ella la campanya de vacuna-
ció contra la grip, una malaltia produïda per un virus 
que habitualment té major incidència durant l’hi-
vern. És per això que la vacunació preventiva s’inicia 
el mes d’octubre. 

Tot i que afecta més a nens i adolescents, quan la pa-
teixen els ancians els efectes són més greus, ja que 
és un grup de població que habitualment presenta 
patologies cròniques associades. L’objectiu fona-
mental de la vacunació és evitar les complicacions 
de la grip en les persones amb patologies de base 
que es tradueixen en descompensacions, ingressos 
hospitalaris i morts. I també l’absentisme laboral.

La vacuna és molt segura i generalment ben to-
lerada. És a dir, que el virus es troba inactiu i per 
tant difícilment pot generar infecció en la persona. 
Les molèsties més habituals són de tipus local en 
el punt d’injecció (dolor, escalfor i envermelliment) 
que solen durar dos dies. Eventualment poden apa-
rèixer febre i dolors musculars.

Què cal tenir en compte: 
• La vacuna contra la grip prevé la malaltia causada 
pel virus de la grip i té impacte en la reducció de l’hos-
pitalització i la mortalitat a les persones amb més risc 
de malaltia greu. Conseqüentment també redueix la 
càrrega assistencial sobre el sistema de salut. 

 • En el context de la pandèmia de la COVID-19 en-
cara és més important augmentar les cobertures 
de vacunació contra la grip a les persones en què la 
vacunació està recomanada. 

 • No hi ha evidència científica que indiqui un ma-
jor risc d’infectar-se pel coronavirus SARS-CoV-2 
o de patir la COVID-19 de més gravetat per haver 
rebut una vacuna contra la grip. De fet, diversos 
estudis apunten que la vacunació contra la grip po-
dria associar-se amb menor gravetat i menor mor-
talitat per la COVID-19. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPubli-
ca/prevPromocion/vacunaciones/docs/COVID-19_Va-
cunaciongripe.pdf 

Qui s’ha de vacunar ?
1. Persones d’edat igual o superior a 60 anys. Cal 
fer un èmfasi especial en aquelles persones que 
conviuen en institucions tancades.

2. Persones de menys de 60 anys que presenten 
un alt risc de complicacions derivades de la grip:

Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb: 
• Malalties cròniques cardiovasculars (inclosa la hi-
pertensió).
• Malalties cròniques neurològiques o respiratòries 
(incloses l’asma, la displàsia broncopulmonar i la fi-
brosi quística). 
•  Diabetis Mellitus 
• Obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en 
adults, ≥ 35 en adolescents o ≥ 3 DE en la infància).
• Malaltia renal crònica i síndrome nefròtica 
• Hemoglobinopaties i anèmies 
• Hemofília, altres trastorns de la coagulació i tras-
torns hemorràgics crònics, i també receptors d’he-
moderivats i transfusions múltiples 
• Asplènia o disfunció esplènica greu 
• Malaltia hepàtica crònica, inclòs l’alcoholisme crònic 
• Malalties neuromusculars greus 
• Immunosupressió (incloses les immunodeficièn-
cies primàries i l’originada per la infecció pel VIH, 
per fàrmacs ─inclòs el tractament amb eculizumab─ 
o en els receptors de trasplantaments i dèficits del 
complement) 
• Càncer i hemopaties malignes 
• Implant coclear o en espera de l’implant 
• Fístula de líquid cefaloraquidi 
• Malaltia celíaca 
• Malaltia inflamatòria crònica 
• Trastorns i malalties que comporten disfunció 
cognitiva: síndrome de Down, demències i altres. 
• Infants i adolescents, de 6 mesos a 18 anys, que 
reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, 
per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de 
Reye després de la grip. 
• Persones de qualsevol edat (≥ 6 mesos) institucio-
nalitzades de manera perllongada. 
• Dones embarassades en qualsevol trimestre de 
gestació i durant el puerperi (fins als 6 mesos després 
del part i que no s’hagin vacunat durant l’embaràs). 
• Menors entre els 6 mesos i els 2 anys d’edat amb 
antecedents de prematuritat menor de 32 setma-
nes de gestació. 

3. Persones que poden transmetre la grip a les 
que tenen un risc alt de presentar complicacions:

• Personal dels centres, serveis i establiments sa-
nitaris tant d’atenció primària com especialitzada i 
hospitalària, pública i privada, així com el personal 
d’oficines de farmàcia. Es farà èmfasi especial en el 
personal que té contacte mantingut amb pacients 
d’alguns dels grups d’alt risc descrits anteriorment. 
• Persones que treballen en institucions geriàtri-
ques o en centres d’atenció a malalts crònics, es-
pecialment les que tinguin contacte continu amb 
persones vulnerables. 

Salut
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• Estudiants en pràctiques en centres sanitaris. 
• Persones que proporcionin cures domiciliàries a 
pacients d’alt risc o a gent gran (definits en els apar-
tats 1 i 2). 
• Persones que conviuen a la llar, inclosos els infants 
a partir dels 6 mesos d’edat, amb d’altres que per-
tanyen a alguns dels grups d’alt risc, per la seva con-
dició clínica especial (esmentades al punt 2)

4. Altres grups als quals es recomana la vacunació:
• Persones que treballen en serveis públics essenci-
als, especialment en els subgrups següents: 
- Forces i cossos de seguretat de l’Estat i policia au-
tonòmica o local 
- Bombers 
 - Docents
- Serveis de protecció civil 
 - Persones que treballen en els serveis d’emergèn-
cies sanitàries 
- Treballadors d’institucions penitenciàries i d’altres 
centres d’internament per resolució judicial (inclo-
sos els centres d’acolliment d’immigrants) 

• Persones amb exposició laboral directa a aus do-
mèstiques o porcs, en granges o explotacions aví-
coles o porcines, i també a aus salvatges. La finalitat 
és reduir l’oportunitat de coinfecció de virus humà i 
aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de recombi-
nació genètica de tots dos virus.

A on em puc vacunar?
• Als espais comunitaris habilitats per fer les vacu-
nacions fora de centres sanitaris: Aquest any els 
professionals sanitaris ens apropem a la comunitat 

i portem les vacunacions fora dels centres sanitaris 
per tal de reduir el risc de contagi per la COVID-19.
- Cassà de la Selva: Casal dels Jubilats c/Baixada de 
la Coma, 8
- Llagostera: Carpa a darrera del CAP
- Caldes de Malavella: Ajuntament, sala «Cal Ferrer 
de la plaça». Plaça de l’U d’octubre de 2017 S/N
- Quart: Biblioteca Miquel Pairolí, C/Tren,49 (Ma-
tins). Ajuntament, sala de plens, C/Escoles,2 (Tardes)
- Riudellots: Sala Polivalent. Pl.de l’Ajuntament,1
- Llambilles: Consultori Local
- Campllong: Consultori Local

• Al CAP de referència aprofitant alguna de les visi-
tes presencials ja programades.

Com demanar cita per vacunar-se? 
És molt important que sol·liciteu cita prèvia per  
evitar aglomeracions. Teniu diferents opcions:

• Sol·licitar cita per internet a través de www.ics.
gencat.cat -programació de visites. Clicar la pesta-
nya “Clica aquí per demanar cita si vols vacunar-te 
contra la grip”. Introduir el CIP de la persona que es 
vol vacunar. Triar el lloc de la vacunació, data i hora.

• Envia un missatge a través de www.ics.gencat.cat 
– programació de visites. Cal posar el CIP de l’usuari 
que es vol vacunar i a la part de  text posar que es 
vol cita per vacuna de la grip. D’aquesta manera, el 
personal del CAP us telefonarà per citar-vos. 
• Truca directament al teu centre de Salut.

Equip Sanitari ABS-Cassa de la Selva

Aquest proper trimestre
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
Els dijous 19 de novembre, 17 de desembre 
i 21 de gener.

EL SERVEI NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:
Els dimarts 3 de novembre i 1 de desembre.

LA DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ ELS DIES: 
Els dissabtes 14 de novembre,  12 de desembre i 9 de gener.

Ajuntament de Campllong

- AJUNTAMENT (972 46 15 04  - 664 05 05 14), de 
dilluns a divendres, de 10 a 14h. Dijous, de 18 a 20h). 

- AL LOCAL SOCIAL (972 46 07 87 - 693 81 76 56), 
de dilluns a divendres, de 17 a 21h).

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A: 




