


2 EL GRA I LA PALLA

CARTA DE L’ALCALDE

Veïnes i veïns, cada any quan arribem a mitjans 
de desembre, a Campllong es comença a respi·
rar l’ambient festiu que ens indica que ja s’acos·
ta Nadal: els preparatius de les Festes de Nadal, 
els nens i nenes acabant d’aprendre’s el guió per 
la representació del Pastorets, els corresponents 
nervis per part de mares i pares... 

La Quina!!! S’han de recollir obsequis, anar a com·
prar material per a fer lots, a veure quins hauran 
de ser els premis que faran més patxoca... Pre·
paració de cartrons, recompte de taules i cadi·
res, megafonia, a veure si tenim prou mobiliari... 
Què faltarà? Que hem de millorar? L’organització i 
muntatge de tot plegat. 

Els Reis venen carregats de regals però cal que els 
preparem la ruta, la recepció dels nens i nenes, 
papes, avis i altres convidats. Per cert, enguany 
una ruta ben especial (la comitiva reial ha donat 
la volta al municipi per anar a visitar les diferents 
bombolles familiars).

Doncs aquest any, de tot això, no gaire res. El dia 
27 és va fer un espectacle familiar, amb inscripció 
prèvia, rentat de mans, mascareta, distància i ven·
tilació.

I la cavalcada... arribats aquí, haig de fer un apunt 
important: els reis de Campllong, els millors de la 
comarca!!! Per això s’ha d’agrair als que varen col·
laborar per fer·ho possible: les ments pensants, 
els matxaques voluntaris que varen fer la feina,  els 
que varen col·laborar aportant recursos materials 
i  aquells que varen tastar la fred d’aquesta nit mà·
gica fent i portant il·lusió a totes les llars de Camp·
llong. I, sobretot, l’agraïment de totes les famílies i 
molt especialment de part de nenes i nens als Reis 
d’Orient per la seva estada entre nosaltres.

Pel que fa a l’estètica festiva d’aquests dies, s’ha 
engalanat amb les lluminàries de Nadal  tota 
l’avinguda del Passeig de Campllong, segurament 
un precedent al qual caldrà donar continuïtat.

De veritat que han estat unes festes diferents. No 
s’havia de fer res o quant menys millor a fi d’evitar 
la propagació del Covid19 i així ho hem fet. Des de 
l’administració local hem limitat la interacció en·
tre persones i quan s’han dut a terme activitats, 
s’han respectat totes les precaucions: mascareta, 
mans, distància, ventilació... 

Voldria pensar que tots nosaltres, pensant en la 
salut del col·lectiu, també hem actuat d’aquesta 
forma a fi d’evitar la propagació del virus. En tot 
cas,aprofitaré aquestes quatre ratlles per fer-vos 
copartícips de la necessitat que té la nostra socie·
tat que això continuí així els propers mesos fins a 
la vacunació de tots els integrants de la nostra co·
munitat. I fins i tot, després d’això, haurem de ser  
molt responsables i tenir sempre a mà una masca·
reta per si ens sembla que podem ser portadors 
d’aquest bitxo, per protegir de possibles contagis 
al nostre entorn de feina, de relació i família. Us 
desitjo a totes/s molta sort i salut.  

Lluís Freixas i Vilardell, 
Alcalde de Campllong

UNES FESTES DIFERENTS
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE  2020

1.- APROVACIÓ de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior de data 25 de juny de 2020. 

2.- RESPOSTA a les al·legacions presentades i aprova·
ció definitiva de l’inventari de camins

DESESTIMAR les al·legacions números 1, 2, 3 i 7, 
d’acord amb els termes de l’informe emès pel geò·
graf Xavier Campillo i Besses, redactor de l’esmentat 
inventari de camins. 

Declarar com a NO PERTINENTS les al·legacions nú·
meros 4 i 5, atès que les al·legacions són alienes a 
l’inventari de camins. 

ESTIMAR l’al·legació número 6 i excloure de l’inven·
tari el camí número 14 (camí dels Magraners). 

APROVAR DEFINITIVAMENT l’Inventari Municipal 
de Camins de l’Ajuntament de Campllong, tenint en 
compte l’al·legació estimada en el punt precedent. 

NOTIFICAR INDIVIDUALMENT el present acord a les 
persones al·legants, juntament amb la valoració tèc·
nica de les al·legacions realitzada pel Dr. Xavier Cam·
pillo Besses, geògraf.

PUBLICAR el present acord a la web municipal, tau·
ler d’edictes i a la BOP Girona. 

3.- ES DECLARA DESERTA la licitació de l’alienació 
mitjançant procediment obert, pel sistema de con·
curs, oferta econòmicament més avantatjosa, un sol 
criteri d’adjudicació, d’una parcel·la de sòl industrial, 
situades al polígon “Les Ferreries”, al carrer Camí Vell 
de Riudellots núm. 25B i s’inicien els tràmits per l’ad·
judicació directa de la parcel·la. 

4.- APROVACIÓ definitiva del Compte General i els 
estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 

2019, integrats pels estats d’ingressos i despeses 
de l’exercici corrent, la classificació funcional de 
despeses, l’estat d’ingressos i despeses d’exerci·
cis tancats, el romanent de tresoreria, el resultat 
pressupostari i el balanç de situació.

S’aprova també definitivament la documentació 
complementària integrada pels justificants dels 
estats i comptes anuals i rendir els esmentats 
comptes de la corporació, esdevinguts com a re·
sultat de l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura 
de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles esmentats en la part expositiva.

5.- APROVACIÓ inicial de les bases específiques 
reguladores de la subvenció a persones amb de·
pendència, el text complert del qual s’adjunta 
com annex I.

S’aprova la convocatòria per a la concessió de sub·
vencions per procediment de concurrència com·
petitiva per a persones en situació de dependèn·
cia i que resideixin en el municipi de Campllong, 
segons la informació que s’adjunta com annex II. 

6.- APROVACIÓ, a partir del 2 d’octubre de 2020, 
la subscripció de l’Ajuntament de Campllong al 
Pla de serveis de XALOC per a la prestació del 
servei de gestió, recaptació i inspecció dels tri·
buts i altres ingressos de dret públic, aprovat pel 
Consell Rector de XALOC (BOP Girona núm. 135 
de 15 de juliol de 2020) i les modificacions que 
puguin operar, en substitució del conveni subs·
crit per aquest Ajuntament que regula el règim 
de funcionament de la delegació de la gestió, 
recaptació i inspecció de diferents ingressos de 
dret públic, amb motiu de la seva pèrdua de vi·
gència.

7.- APROVACIÓ DEL NOMENAMENT de la Sra. 
XXX, com a secretària encarregada del registre 
civil del municipi, amb efectes a partir del quart 
trimestre de l’exercici 2020, en substitució de la 
Sra. XXX. 

8.- APROVACIÓ I DONAR LA CONFORMITAT amb 
la liquidació pel curs 2019·2020 de la Llar d’In·
fants Municipal de Campllong d’acord amb el re·
sum següent: 

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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TOTAL INGRESSOS (A+C+E) 111.202,50 88.261,37

TOTAL DESPESES (B+D+F) 120.664,12 197.286,42

TOTAL CURS 20192020 - CON-
CESSIONÀRIA + AJUNTAMENT 
+ MENJADOR

-9.461,62 -9.025,05

Aprovació de l’aportació de l’import 14.894,89.· € a 
la concessionària “El Niu de Campllong”. Imputar-la 
a l’aplicació pressupostària 323 47900 (LLAR D’IN·
FANTS EL NIU) i ordenar-ne el seu pagament.

9.- S’ACORDA LA RENOVACIÓ del contracte de ges-
tió del servei públic de la llar d’Infants Municipal 
de Campllong, adjudicat per procediment obert i 
tramitació d’urgència, a favor de l’adjudicatària Sra. 
XXX representant de “El Niu de Campllong” i de con-
formitat i amb compliment al plec de clàusules eco-
nòmico-administratives particulars, que varen regir 
el procediment de licitació i, per un pressupost pre-
visible d’import per un import total de 122.805,28 
€, inclòs el servei complementari d’import 6.050,00 
€, i aprovar l’aportació municipal per import de 
16.798,28 €. 

La duració de la renovació serà per un any més, del 
29 de juny de 2020 al 28 de juny de 2021.

S’adverteix a la concessionària que d’acord amb 
el punt quart del capítol primer del Plec de clàu·
sules administratives particulars que regeixen la 
concessió, amb aquesta renovació queda esgotat 
el termini de la concessió i de les seves pròrro·
gues. 

10.- APROVACIÓ del pressupost del servei de Llar 
d’Infants municipal de Campllong a càrrec de la 
concessionària “El Niu de Campllong” pel curs 
2020/2021 per un import total de 122.805.28.· € in·
clòs el servei complementari de 6.050,00 €.

INGRESSOS I DESPESES DE L’AJUNTAMENT

APORTACIÓ GENERALITAT (1.425 euros x 28infants) 39.900,00

TOTAL INGRESSOS (C) 39.900,00

Despeses de Personal 600,00

Despeses de funcionament 6.000,00

Altres Despeses

TOTAL DESPESES (D) 6.600,00

TOTAL (C·D) 33.300,00

Que el pressupost total de despeses/ingressos de la con·
cessionària és: 

COST SENSE MENJADOR

CURS 2020/21, DE 28 NENS EN DOS GRUPS AMB 3 EDUCADORES

CONCEPTE PRESSUPOST

INGRESSOS I DESPESES DE L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA  (sense 
menjador)

Taxa matrícula 1.540,00

Taxa material 1.820,00

Taxa quota servei 49.728,00

Servei acollida 0,00

Reserva de plaça 600,00

TOTAL INGRESSOS (A) 53.688,00

Personal directiu 22.806,71

Mestres i educadors 47.500,30

Personal administratiu 0,00

Serveis complementaris 6.050,00

Material pedagògic i administratiu 1.800,00

Assegurances 1.550,00

Manteniment i conservació 3.300,00

Servei de neteja i productes 8.100,00

Difusió i publicitat 0,00

Vestuari i bugaderia 150,00

Gestoria comptabilitat 2.950,00

Imprevistos 500,00

Amortitzacions (informàtica) 200,00

Amortitzacions utillatge 0,00

Despeses financeres 70,00

TOTAL DESPESES (B) 94.977,01

TOTAL DESEQUILIBRI (A-B) -41.289,01

COST MENJADOR

CURS 2020/21, DE 13 NENS EN DOS GRUPS AMB 2 EDUCADORES

CONCEPTE PRESSUPOST

Taxa servei menjador 19.019,00

TOTAL INGRESSOS (E) 19.019,00

Personal directiu 3.876,49

Mestres i educadors 7.079,98

Manteniment i conservació 0,00

Servei de neteja i productes 1.200,00

Servei de menjador extern 14.671,80

Gestoria comptabilitat 750,00

Despeses financeres 50,00

TOTAL DESPESES (F) 27.828,27

TOTAL DESEQUILIBRI(E-F) -8.802,27

TOTAL INGRESSOS (A+E) 72.707,00

TOTAL DESPESES (B+F) 122.805,28

TOTAL CURS 2020/2021 - AMB MENJADOR -50.098,28
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El resum del pressupost d’ingressos/despeses total és: 

TOTAL INGRESSOS (A+C+E) 112.607,00

TOTAL DESPESES (B+D+F) 129.405,28

TOTAL CURS 2020/2021 -16.798,28

Aprovació d’una despesa de caràcter plurianual 
d’import total 50.098,28 € a abonar a la concessio·
nària del servei de Llar d’Infants de Campllong pel 
curs 2020/2021 en càrrec a l’aplicació pressupostària 
323.479, distribuint·se entre l’exercici 2020 i 2021. 

11.- DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL 2019 
DE CONTROL INTERN

1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local 
contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció.
- S’han emès 491 informes de fiscalització o d’inter·
venció, dels quals cap és amb objeccions, i per tant, 
no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les 
objeccions efectuades per la Intervenció.

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat 
local contràries a l’opinió de la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalunya.
- No s’han emès informes de fiscalització o d’inter·
venció amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat 
cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Inter·
venció General de la Generalitat de Catalunya.

3) Informes d’omissió de la funció interventora.
· No s’han emès informes d’omissió de la funció in·
terventora.

4) Resultats del control dels comptes justificatius 
dels pagaments a justificar.
- No s’ha utilitzat la figura dels pagaments a justificar. 

5) Resultats del control dels comptes justificatius 
de les bestretes de caixa fixa.
- No s’han utilitzat bestretes de caixa fixa.

6) Resum de les principals anomalies detectades 
en matèria d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets 
i ingressos pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matè·
ria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.

12.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DEL PERÍODE MIG 
DE PAGAMENT A PROVEÏDORS I EXECUCIÓ TRIMESTRAL 
DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020

Les dades corresponents al 2n trimestre de 2020 
són les següents:

Ajuntament:
Ràtio d’operacions pagades: 4,90 dies
Import de pagaments realitzats: 59.991,38 €
Ràtio d’operacions pendents: 0,00 dies
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP: 4,90 dies

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

Nota: En aquest període no hi ha hagut pagaments 
atesa la situació de la COVID·19, ja que no hi ha ha·
gut cap activitat. 

PMP Global: 
Import de pagaments realitzats: 59.991,38 €
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP Global: 4,90 dies

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

13.1.- Ratificar decret 2020DECR000196 - DEC AD-
HESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I L’ENER-
GIA SOSTENIBLE

Primer.- L’Ajuntament de Campllong fa seus els ob·
jectius de la Unió Europea per l’any 2030 i adopta 
el compromís de reduir les emissions de CO2 en el 
seu territori en més del 40 per cent per a l’any 2030 
mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un 
major ús de fonts d’energia renovables i l’augment 
de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes 
del canvi climàtic.

Segon.- L’Ajuntament de Campllong es compromet 
a elaborar un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia en un 
termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió 
al Pacte. L’abast del document respondrà a les direc·
trius que s’estableixin per part de la Comissió d’Ener·
gia de la Unió Europea i inclourà un inventari base 
d’emissions i una avaluació de les vulnerabilitats i 
riscos al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes 
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tasques es comptarà amb el suport de la Diputació 
de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les 
Comarques Gironines.

Tercer.- L’Ajuntament de Campllong es compromet 
també a elaborar un informe de seguiment cada dos 
anys des de la data d’enviament del Pla d’Acció pel 
Clima i l’Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui 
els objectius.

Quart.- Facultar l’alcalde per a que signi el formulari 
d’adhesió al Pacte.

Cinquè.- Estic d’acord amb que l’Ajuntament de 
Campllong serà suspès de la iniciativa - subjecte a la 
comunicació prèvia per escrit per l’Oficina del Pacte 
· en cas de no presentació dels documents esmen·
tats anteriorment (és a dir, Pla d’Acció pel Clima i 
l’Energia i informes de seguiment) dins els terminis 
establerts.

Sisè.- Comunicar-ho a l’Oficina del Pacte de Brussel-
les (COMO) mitjançant el registre a la plana web i a 
la Diputació de Girona per fer possibles les tasques 
de suport i coordinació dels municipis de la província 
que s’hi adhereixin.

Setè.- Ratificar el present Decret a la següent sessió 
del Ple municipal que tingui lloc. 

13.2.- Ratificar decret 2020DECR000253 - APRO-
VACIO LINIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2020-
2021

Aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost de 
l’exercici 2021 elaborades per l’entitat local que aju·
darà a l’elaboració del pressupost de l’exercici de 
l’any següent d’acord amb el següent contingut. Es 
tracta d’un pressupost consolidat de l’Ajuntament i 
l’organisme autònom del Museu d’eines antigues del 
Camp i oficis tradicionals de Campllong. 

13.3.- Ratificar decret 2020DECR000259 - SOL-
LICITUD AL DEPARTAMENT D’EDUCACIO DE LA GE-
NERALITAT D’UNA ESCOLA A CAMPLLONG
X2020000254

PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’educació de la 
Generalitat de Catalunya que reobri l’escola d’educa·
ció d’infantil i primària de Campllong, ja que la quan·
titat present i previsiblement futura d’alumnes així 
ho demanarà.

SEGON.- Oferir al Departament d’Educació de la Ge·
neralitat de Catalunya els terrenys per construir la 
futura l’escola d’educació infantil i primària de Camp·
llong. 

TERCER.- Oferir al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya de manera provisional els 
espais municipals per tal d’iniciar l’escola d’educació 
infantil i primària de Campllong. 

QUART.- Ratificar el present Decret en el proper Ple 
ordinari que es celebri. 

DONAR COMPTE AL PLE del llistat dels Decrets 
d’Alcaldia dictats des de la darrera sessió de Ple 
Ordinari, del 2020DECR000168 de 19/06/2020 al 
2020DECR000259 de 21/09/2020: 

14.- S’APROVA provisionalment el Text refós de mo·
dificació puntual número 9 del POUM de Campllong, 
del sistema d’equipaments comunitaris, redactat per 
l’arquitecte Manel Alemany Masgrau, de data agost 
de 2020, amb referència A54920, signat digitalment 
en data 21 de setembre de 2020, i fer constar el se·
güent canvi introduït respecte el document d’apro·
vació inicial: 
 
“No s’amplia la superfície de l’àmbit dels equipa·
ments docent, sòcio-cultural i administratiu (E1/3/5) 
on s’hi emplaça l’edifici destinat a local social i la llar 
d’infants municipal, sinó que es delimita una su-
perfície per a ús docent exclusiu (E1) al costat de 
l’àmbit existent dels equipaments docent, sòcio-
cultural i administratiu (E1/3/5), per possibilitar la 
construcció d’un centre educatiu. 

El sòl delimitat per a ús docent únicament tindrà 
una superfície de 5.370,04 m2 i la zona existent 
al mateix àmbit destinada a equipaments docent, 
sòcio·cultural i administratiu (E1/3/5) no es veu 
modificada i es manté amb la seva superfície ac·
tual.”

15.- Presa de coneixement de la renúncia al càrrec 
de Regidora de l’Ajuntament que realitza la Sra. Paula 
Tubert Casals.

Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral perquè 
remeti les credencials de la Sra. Maria Bosch Vilal·
ta, següent en la llista dels que van concórrer a les 
últimes eleccions municipals, perquè pugui prendre 
possessió del seu càrrec.
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16.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

L’alcalde informa de les següents reunions:

13/07 – Comissió d’urbanisme
24/07 – mancomunitat de la Conca de l’Onyar
29/07 – Consell d’Alcaldes
30/07 – Reunió amb Espora pel canvi del sistema de 
recollida de residus al porta a porta
06/08 – Comissió d’urbanisme
15/09 – Reunió amb el Consorci de les Vies Verdes 
de Girona
18/09 – Reunió amb el Conseller d’ensenyament, De·
legat territorial, Director General, i els alcaldes inte·
ressats en disposar d’escola rural als seus municipis
23/09 – Nova reunió amb Espora pel porta a por·
ta. L’empresa consultora ens ha entregat un estu·
di d’implantació sobre la recollida de deixalles que 
s’ha de revisar per fer esmenes si s’escau en el ter·
mini d’una setmana. Per això l’alcalde demana a 
tots els regidors que revisin l’estudi i facin les seves 
aportacions si n’hi ha.

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

INTERVENCIONS:
La regidora Sílvia Bosch comenta que el proper dia 5 
d’octubre es reobrirà el consultori mèdic municipal. 
Que funcionarà amb cita prèvia i no atendrà urgèn·
cies. Afegeix que es podrà dur a terme la campanya 
vacunal de la grip.

Pel que fa a la festa de la vellesa que aquest novem·
bre s’ha havia de celebrar comenta que queda anul·
lada i que el concert de cobla previst per aquesta 
festivitat es reubicarà un altre dia si les mesures sani·
tàries ho permeten.

La resta d’activitats del Casal de Jubilats programa·
des a partir del mes de març s’han suspès, com ara 
els balls quinzenals i els tallers de memòria. La única 
activitat que s’ha reprès a partir de l’octubre ha estat 
el gimnàs de manteniment. 

Del Musicant comenta que s’ha pogut celebrar sense 
cap incidència i que hem rebut moltes felicitacions. 
Des del consistori s’agraeix a tots els voluntaris i pa·
trocinadors la seva implicació. 

L’Alcalde afegeix que el públic assistent es va reduir 
respecte anteriors edicions, però es va poder seguir 

endavant amb petits canvis en la programació. A més 
cal remarcar que el pavelló sembla un auditori amb 
les millores que s’han fet en els últims anys. Esperem 
que l’any que ve puguem tornar a gaudir del cicle 
Musicant. 

La regidora Roser Freixas parla del casal d’estiu, co·
menta que ha anat molt bé i s’han complert totes les 
mesures de seguretat amb èxit, tots els participants i 
famílies han quedat satisfets.

En relació amb la Festa Major explica que no s’han 
pogut fer totes les activitats programades però que 
la valoració és molt positiva. Aprofita per agrair a tots 
els voluntaris i voluntàries que hi han col·laborat.

Pel que fa a la Llar d’Infants comenta que ja s’ha fet 
una reunió amb el pares per explicar a nivell general 
tots els protocols sanitaris.

Per últim, referent als cursos del Local Social comen·
ta que hi ha menys demanda que els anys anteriors 
però que la majoria es tiraran endavant de totes ma·
neres.

El regidor Àlex Alsina explica la feina que s’està fent 
des de l’Associació de Pagesos Afectats per les Rieres 
(APAR) i que els seus membres han recaptat 4.500€ 
de propietaris privats per poder netejar les lleres i els 
agraeix la feina feta. L’Alcalde afegeix que a Camp·
llong  tenim més de 25 km de rieres al municipi.

18.- PRECS I PREGUNTES

La regidora Gemma Johé fa saber que hi ha hagut un 
accident entre dos ciclistes a la ruta verda de Fornells 
en un tram que hi ha una corba molt tancada i sense 
visibilitat davant da Ca l’Alsina. L’alcalde comenta que 
s’ha de comunicar a Vies verdes i que es buscarà com 
ho podem solucionar.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE  L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 8 D’OCTUBRE DE 2020

1.- MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL 
SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. X2020000260

El Tribunal Suprem ha ratificat per unanimitat la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cata·
lunya (TSJC) i ha inhabilitat el Molt Honorable Presi·
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dent de la Generalitat, Quim Torra, per un període 
d’un any i mig. 

El TSJC va condemnar el president Torra per un delic·
te de desobediència en mantenir la pancarta per la 
llibertat dels presos polítics i el llaç groc malgrat l’or·
dre de la Junta Electoral Central (JEC). Una acusació 
que vam considerar injusta i fora mida.

Davant la sentència del Tribunal Suprem que con·
demna a la inhabilitació el Molt Honorable President 
Quim Torra l’Ajuntament de Campllong aprova la se·
güent moció:

PRIMER.- Rebutjar la inhabilitació del President de 
la Generalitat  per la col·locació d’una una pancarta 
en un exercici de llibertat d’expressió que en cap mo·
ment es pot considerar un delicte

SEGON.- Denunciar la injustícia que suposa que un 
president de la Generalitat escollit democràticament 
per el Parlament de Catalunya sigui inhabilitat i per 
tant apartat de l’exercici de les seves funcions per 
uns fets com els descrits. 
 
TERCER.- Declarar l’Ajuntament de Campllong al cos·
tat de les institucions d’autogovern del país com son 
el Parlament, el Govern i el seu President.

QUART.- Demanar el màxim respecte per les ins·
titucions catalanes i pels nostres representants, 
escollits democràticament. Només amb unes insti·
tucions fortes i respectades podem créixer com a 
país i, malgrat els intents d’arrabassar·nos la dig·
nitat institucional, la nostra màxima prioritat serà 
preservar·la.

CINQUÈ.- Instar als agents polítics d’aquest país a 
una resposta unitària davant d’aquesta situació in·
sòlita, extraordinària i d’una anomalia democràtica 
sense precedents

SISÈ.- Adherir·se a les mobilitzacions que es facin en 
resposta a aquesta situació injusta.

SETÈ.- Informar d’aquests acords la Generalitat de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya, les associa·
cions municipalistes de Catalunya i el Govern d’Es·
panya.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2020

1.- APROVACIÓ de la memòria valorada de les obres 
d’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC DE GIRONA A 
TOSSA DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG redactada per 
l’arquitecta tècnica municipal Sra. Mireia Besalú As·
turiol en data octubre de 2020 amb un pressupost 
d’execució material del contracte de 49.876,66 euros 
i 10.474,10 euros d’IVA, en total 60.350,76 euros. 

APROVACIÓ de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
de les obres d’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC DE 
GIRONA A TOSSA DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG re·
dactat per l’arquitecta tècnica municipal Sra. Mireia 
Besalú Asturiol en data octubre de 2020

2.- APROVACIÓ de la memòria valorada de les obres 
d’ “ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI DE CAMPLLONG” 
redactada per l’arquitecte del Consell Comarcal del 
Gironès, Sr. Manuel Alemany Masgrau, de data juny 
de 2020 amb referència A55320, amb un pressupost 
d’execució material del contracte de  47.849,18 eu·
ros i 10.048,33 euros d’IVA, en total 57.897,51 euros. 

APROVACIÓ de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
de les obres d’ “ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI DE 
CAMPLLONG” amb referència A55320, redactat a 
data octubre de 2020 per l’arquitecte del Consell Co·
marcal del Gironès, Sr. Manuel Alemany Masgrau.

SOL·LICITAR al Consell Comarcal del Gironès les fun·
cions de direcció i execució d’obres i coordinació en 
matèria de seguretat i salut de les obres titulades 
“ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI DE CAMPLLONG”, 
segons el memòria valorada redactada per l’Arqui·
tecte Manuel Alemany i Masgrau d’octubre de 2020.

3.- APROVACIÓ del pressupost 2020P0210 presentat per 
Aliart SL amb NIF B17407446 per la instal·lació d’un siste·
ma de videovigilància a l’edifici del Local Social i l’Ajuntament 
amb un cost de 5.502,60 euros (6.658,14 euros IVA inclòs).

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2020

1.- PRESA DE POSSESSIÓ com a regidora de l’ajunta·
ment de campllong la sra. Maria Bosch Vilalta.
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2.- APROVACIÓ PROVISIONAL per a l’exercici de 
2021 i següents la modificació de les Ordenances fis·
cals que a continuació es relacionen, d’acord amb la 
redacció que es conté a l’annex de l’acord. 
· Número 2 reguladora de l’Impost sobre béns im·
mobles
· Número 8 reguladora de la taxa per la recollida de 
residus sòlids urbans
· Número 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. 
· Número 12 reguladora de les taxes per la prestació 
del servei de vigilància i conservació de la xarxa de 
clavegueres
· Número 20 reguladora de la taxa per la prestació 
del servei de llar d’infants
· Número 26 reguladora del preu públic per l’assis·
tència a cursos, jornades, tallers o altres activitats 
culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdi·
ques. 

3.- APROVACIÓ INICIAL de l’expedient de modifica·
ció de crèdit 3GC 2CE 1SC 11/2020, a finançar amb 
càrrec a una subvenció de la Diputació de Girona, 
baixes de crèdits de despeses d’altres aplicacions 
pressupostàries no compromeses del pressupost vi·
gent, i romanent líquid  de tresoreria  segons el detall 
següent:

CRÈDITS GENERATS

Aplicació
Econòmica Denominació Import

76103 Diputació subv. inversions muni·
cipals en cementiris 30.000,00 €

TOTAL 30.000,00 €

APLICACIONS QUE ES PROPOSEN MINORAR

Partida Denomi-
nació

Import 
inicial Reducció

Import 
resul-
tantProg. Eco

459 76100 Projecte 
vies verdes 47.817,80 47.817,80 0,00

TOTAL 47.817,80

UTILITZACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA

Aplicació
Denominació Import

Econòmica

87000 Romanent de tresoreria per 
despeses generals 23.130,47 €

TOTAL 23.130,47 €

APLICACIONS QUE ES PROPOSEN GENERAR / AUGMENTAR

Partida
Denominació Import 

inicial Augment Import 
resultantProg. Eco

165 21000 Manteniment 
enllumenat públic 6.000,00 9.500,00 15.500,00

1532 21000 Manteniment via 
pública i camins 35.994,00 6.200,00 42.194,00

170 21000 Manteniment 
medi ambient 12.103,75 3.000,00 15.103,75

920 21000 Reparació edificis i 
altres construccions 15.000,00 4.000,00 19.000,00

164 63200 Obres d’arranja-
ment del cementiri 0,00 37.897,51 37.897,51

1532 21001 Arranjament camí 
públic Girona - Tossa 0,00 40.350,76 40.350,76

TOTAL 100.948,27

4.- ACORD DE CREACIÓ del Registre sanitari muni·
cipal d’activitats alimentàries de l’Ajuntament de 
Campllong, d’acord amb els criteris regulats pel Con·
sell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya.

5.- APROVACIÓ de l’annex de conveni marc de delega·
ció per al servei de recollida selectiva i valorització dels 
residus municipals mitjançant recollida porta a porta. 

6.- APROVACIÓ de l’annex del conveni marc de de·
legació entre l’ajuntament de campllong i el consell 
comarcal del gironès, per a la prestació del servei de 
recollida i valorització dels residus municipals per a la 
recollida dels mobles i voluminosos.

7.- APROVACIÓ INICIAL de la modificació de l’or·
denança municipal de gestió dels residus de cons·
trucció i demolició, amb el text que consta a l’annex 
d’aquest acord.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2020

1.- APROVACIÓ de l’esborrany de les actes de la ses·
sió anterior de data 8 d’octubre de 2020 i sessió ex·
traordinària del 29 d’octubre de 2020.

2.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de la Junta de Go·
vern Local de 18 de març de 2020 d’adquisició direc·
ta de 396 metres quadrats de la parcel·la cadastral 
56 del polígon 3, propietat del Sr. XXX. 
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APROVACIÓ del conveni de cessió del dret d’ús a 
favor de l’Ajuntament de Campllong, de 396 metres 
quadrats de la parcel·la cadastral 56 del polígon 3, 
propietat del Sr.XXX, corresponent a la finca registral 
número 193 per tal de destinar-lo a via verda inter·
municipal, segons el model adjuntat a l’annex de 
l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 
2020, i el qual s’ha signat per les dues parts el dia 15 
d’octubre de 2020.

FER CONSTAR que la despesa per import de 1.409,76 
euros ja ha estat abonada el dia 13 d’octubre de 
2020 amb càrrec a l’aplicació 459 60000 del pressu·
post municipal de 2020. 

3.- APROVACIÓ de l’expedient de contractació, mit·
jançant procediment obert simplificat per les obres 
d’arranjament del camí públic de Girona a Tossa, 
convocant la seva licitació.

Advertir que la despesa anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 1532 21001Arranjament camí públic 
de Girona a Tossa creada amb la modificació de crè·
dit 11/2020 i que actualment es troba en fase d’ex·
posició pública. Atès que l’execució material de les 
obres començarà en l’exercici següent, es pot trami·
tar l’expedient anticipadament, atesa la Disposició 
Addicional Tercera de la LCSP. 

Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Parti·
culars que regiran el contracte i que consten a l’an·
nex d’aquest acord. 

4.- APROVACIÓ del pressupost Nº OB/33 Projecte: 
7220B00033 presentat per Proveïments d’Aigua SA, 
PRODAISA, amb NIF A-17063579 per l’obra i  submi·
nistrament d’un separador de greixos a l’edifici del 
Local Social pel preu de 10.420,41 euros (12.608,70 
euros IVA inclòs). 

APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ anticipada del contracte 
menor d’obres i subministrament per la instal·lació 
d’un separador de greixos a l’edifici del Local Social a 
l’empresa PRODAISA. 
La despesa de 12.608,70 anirà a càrrec de la partida 
pressupostària 920.21200 Reparació edificis i altres 
construccions, la qual s’ha suplementat mitjançant la 
modificació de crèdit 11/2020 i actualment es troba 
a exposició pública. 

5.-  S’INFORMA als assistents de les comunicaci·
ons rebudes des de la celebració de l’última Junta 
de Govern: E2020001531 de 6 d’octubre de 2020 a 
E2020001764 de 18 de novembre de 2020.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2020

1.- APROVACIÓ de l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior

2.- APROVACIÓ de Reconèixer l’obligació així com or·
denar el pagament (partida 161.20900) de l’import 
de 8.210,89.- €.  a l’empresa Joaquim Albertí, SA, per 
la utilització de la depuradora de la seva titularitat, 
per a l’abocament i tractament de les aigües brutes 
del nucli urbà de Campllong, en virtut dels acords 
subscrits en data 31 de gener de 2013 de “Renovació 
dels pactes per a la utilització de la Depuradora de 
l’Empresa Joaquim Albertí, S.A”.

3.- S’INFORMA als assistents de les comunicacions 
rebudes des de la celebració de l’última Junta de 
Govern E2020001765 de 18 de novembre de 2020 a 
E2020001876 de 6 de desembre de 2020.

4.- ASSUMPTES URGENTS - VALORACIÓ DE LES SUB-
VENCIONS PER A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

En el present punt, els reunits es constitueixen en 
“comissió de valoració” d’acord amb la base 10 de 
les bases específiques reguladores de la subvenció a 
persones amb dependència, i redacten informe res·
pecte de les sol·licituds presentades, dins a termini 
i en la forma escaient, per resoldre la convocatòria 
per a la concessió de subvencions per procediment 
de concurrència competitiva per a persones en situ·
ació de dependència i que resideixin en el municipi 
de Campllong aprovada per acord de Ple de data 24 
de setembre de 2020.  L’informe de valoració consta 
a l’expedient X2020000249.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 17 DE DESEMBRE DE 2020

1.- APROVACIÓ de l’esborrany de l’acta de les sessi·
ons anteriors.

2.- APROVACIÓ INICIAL del pressupost GENERAL de 
l’ajuntament de Campllong per l’exercici 2021, l’import 
consolidat del qual en els seus estats de despeses i in·
gressos és de 1.642.921,89 euros, constituït per:

I. Pressupost propi de la Corporació, d’import 
1.605.864,77 euros.
II. Pressupost de l’Organisme autònom Museu del 
Camp, 14.000,00 euros.
III. Estat de previsió de despeses i ingressos de la societat 
mercantil Campllong Iniciatives SA, 27.057,12 euros.
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INGRESSOS AJUNTAMENT MUSEU DEL 
CAMP

CAMPLLONG 
INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLIDAT

CAPÍTOL I 
Impostos directes 647.307,69 0,00 0,00 0,00 647.307,69

CAPÍTOL II 
Impostos indirectes 37.500,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00

CAPÍTOL III
Taxes i altres ingressos 281.710,00 10,000,00 0,00 0,00 291.710,00

CAPITOL IV
Transferències corrents 319.373,96 4.000,00 27.057,12 ·6.000,00 344.431,08

CAPÍTOL V
Ingressos patrimonials 34.473,12 0,00 0,00 0,00 34.473,12

INGR.- CORRENTS 1.320.364,77 14.000,00 27.057,12 -6.000,00 1.355.421,89

APROF. URBANÍSTICS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT. REC. ORDINARIS 1.320.364,77 14.000,00 27.057,12 -6.000,00 1.355.421,89

CAPITOL VI
Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL VII
Transferències de capital 285.500,00 0,00 0,00 0,00 285.500,00

INGR. CAPITAL 285.500,00 0,00 0,00 0,00 285.500,00

CAPITOL VIII
Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL IX
Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL INGRESSOS 1.605.864,77 14.000,00 27.057,12 -6.000,00 1.640.921,89

DESPESES AJUNTAMENT MUSEU DEL 
CAMP

CAMPLLONG 
INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLIDAT

CAPÍTOL I 
Despeses de personal 322.860,32 0,00 0,00 0,00 322.860,32

CAPÍTOL II 
Despeses corrents en béns 
i serveis

724.552,79 13.850,00 9.882,12 0,00 748.284,91

CAPÍTOL III
Despeses financeres 2.300,00 150,00 1.175,00 0,00 3.625,00

CAPITOL IV
Transferències corrents 133.595,40 0,00 2.000,00 ·6.000,00 129.595,40

CAPÍTOL V
Fons de contingència 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

DESPESES CORRENTS 1.185.308,51 14.000,00 13.057,12 -6.000,00 1.206.365,63

CAPÍTOL VI 
Inversions reals 326.623,06 0,00 0,00 0,00 326.623,06

CAPÍTOL VII 
Transferències de capital 61.933,20 0,00 0,00 0,00 61.933,20

DESP. CAPITAL 388.556,26 0,00 0,00 0,00 388.556,26

CAPITOL VIII
Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOL iX
Passius financers 32.000,00 0,00 14,000,00 0,00 46.000,00

DESP. FINANCERES 32.000,00 0,00 14,000,00 0,00 46.000,00

TOTAL 1.605.864,77 14.000,00 27.057,12 -6.000,00 1.640.921,89
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Ajuntament:

Ratio d’operacions pagades: 3,94 dies

Import de pagaments realitzats: 128.795,24 €

Ratio d’operacions pendents: 12,91 dies

Import de pagaments pendents: 17.071,45 €

PMP: 4,99 dies

Organisme Autònom Museu del Camp i d’Oficis 

Tradicionals

Ratio d’operacions pagades: 0 dies

Import de pagaments realitzats: 175,26 €

Ratio d’operacions pendents: 0,00 dies

Import de pagaments pendents: 0,00 €

PMP: 0 dies.

Nota: En aquest període no hi ha hagut pagaments 

atesa la situació de la COVID·19, ja que no hi ha 

hagut cap activitat. 

PMP Global: 
Import de pagaments realitzats: 128.970,50 €

Import de pagaments pendents: 17.071,45 €

PMP Global: 4,98 dies

Conclusió: Es compleix amb el Període Mitjà de 

Pagament a proveïdors, ja que el termini és infe·

rior a 30 dies. 

La disposició addicional primera de la Llei Orgàni·

ca 6/2013 de Control del deute comercial, esta·

bleix l’obligació de les Administracions Públiques 

i les seves entitats i organismes dependents, de 

publicar en el seu portal web el període mig de 

pagament a proveïdors

7.- DONAR COMPTE DEL pla anual de control fi·

nancer per l’exercici 2021

8.- DONAR COMPTE AL PLE del llistat dels 

Decrets d’Alcaldia dictats des de la darrera 

sessió de Ple Ordinari, del 2020DECR000259 

de 21/09/2020, al 2020DECR000332, de 

14/12/2020.

APROVACIÓ INICIAL de la plantilla de personal 

municipal, comprensiva de tots els llocs de treball 

reservats a funcionaris i personal laboral:

APROVACIÓ de les Bases que serviran per a la seva 

execució i que es troben a l’expedient administratiu.

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA del projecte executiu 

TEXT REFÓS PROJECTE EXECUTIU DE VIA VERDA 

INTERMUNICIPAL ONYAR·VERNEDA. TRAMS 6, 7 i 

9 CAMPLLONG redactat a petició de l’Ajuntament 

de Campllong pel Sr. Xavier Frigola Mercader, en·

ginyer de camins, canals i ports · urbanista, signat 

electronicament en data 12/11/2020 i amb un 

pressupost d’execució material de 323.199.62 eu·

ros, un pressupost total de 391.071,54 euros IVA 

inclòs i un import de cessions d’ús/expropiacions 

de 12.134,74 euros.  

4.- APROVACIÓ de l’addenda de pròrroga del con·

veni marc de col·laboració entre el consell comar·

cal del gironès i l’ajuntament de campllong pel 

desenvolupament econòmic local , d’ocupació i de 

planificació estratègica

APROVACIÓ de l’annex del conveni de col·

laboració entre el consell comarcal del gironès i 

l’ajuntament de campllong pel desenvolupament 

econòmic local , d’ocupació i de planificació estra·

tègica per a implantar el projecte espai feina per 

millorar l’ocupació i la dinamització econòmica 

5.- RATIFICACIÓ de l’acord de dissolució de la 

Mancomunitat de la Conca de l’Onyar aprovat per 

la seva assemblea, en sessió del dia 11 de desem·

bre passat.  

6.- DONAR COMPTE dels informes d’execució del 

pressupost i del període mig de pagament a pro·

veïodrs del tercer trimestre de 2020

Les dades corresponents al 3r trimestre de 2020 
són les següents:
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A finals d’octubre i principis de novembre es van 
realitzar les actuacions previstes d’arranjament i 
reparació dels camins i infraestructures de titu·
laritat municipal afectades pel temporal Glòria. 

Concretament, es va fer el recalçament del camí 
de Cassà a Fornells al seu pas per la riera de Bu·
gantó, i la reparació d’alguns trams de cunetes i 
tal·lussos d’aquest camí. Als camins de La Brugue·
ra es van netejar alguns dels passos de tubs de les 
cunetes, així com de les seves entrades i sortides. 
També es va arranjar el camí de Can Guitó Petit a 
Can Canyet i el camí de Can Quirch. Als camins del 
Remei a Riudellots, del Remei i de Can Dionís es 
va reperfilar la plataforma dels camins i s’hi va es·
tendre material granular reciclat de manposteria 
degudament compactat, per tal d’eliminar els xar·
galls i basses dels camins i donar·los les pendents 
corresponents. També es va netejar i repassar un 
tram de la cuneta de terra del camí de Campllong 
a Sant Andreu. 

Als terrenys municipals situats a l’entorn dels 
edificis municipals, es van restituir les rampes 
de pas de terra i la recollida i canalització de les 
aigües pluvials lateral, emplaçades al final del 
Local Social i del pavelló esportiu. 

Per a l’execució d’aquestes actuacions de repara·
ció de camins públics i infraestructures municipals 
motivades pel temporal Glòria s’ha obtingut una 
subvenció del Departament d’Assistència i Coope·
ració als Municipis de la Diputació de Girona.

ACTUACIONS A CAMINS PÚBLICS RURALS 
I A INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS

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

A l’octubre es va estassar el sotabosc i es van 
eliminar les restes vegetals a les franges de pro·
tecció perimetrals, de 25 metres, al voltant del 
polígon industrial “Les Ferreries”, i de la resta de 
zona boscosa propera al polígon. També es van 
netejar les parcel·les interiors municipals. Per fer 
aquestes actuacions es va obtenir una subvenció 
del Servei de Medi Ambient de la Diputació de 
Girona.

També es van talar els pins que estaven a una 
distància inferior a 25 metres de les línies aèries 
elèctriques de la zona verda municipal del polí·
gon Les Ferreries.

Per últim, a l’octubre es va fer un repàs de sega 
als marges de diversos camins públics rurals. 

Al novembre es va pavimentar un tram del carrer 
Església del nucli urbà de Campllong, mitjançant 
un paviment de formigó de 20 cm de gruix armat 
amb fibres de 
polipropilè i amb 
un acabat remo·
linat mecànic, en 
substitució del 
paviment d’as·
falt esquerdat i 
enfonsat. També 
es van reforçar la 
zona dels costat 
del pas elevat, 
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les arquetes i es van retirar les llambordes de la 
rampa del carrer del costat, que també estava 
enfonsada. Es va   pavimentar amb formigó i 
posteriorment es va repintar la línia central del 
carrer i el pas de vianants elevat del  costat de 
la zona pavimentada.

Al carrer Camí Vell del nucli urbà també es re·
posà una superfície del paviment de formigó 
existent, el qual estava esquerdat i aixecat, i es 
van arreglar les peces de vorada que estaven 
aixecades. 

Posteriorment, es va repintar la línia central 
de la travessia del carrer Camí Vell, del carrer 
Camí Vell i de part del carrer de Can Pou i el 
pas de vianants, que estaven pràcticament es·
borrats.

El mes de novembre es va realitzar la senyalit·
zació horitzontal i vertical de les dues parades 
dels autobusos escolars situades al Passeig de 
Campllong i es varen afegir senyals verticals 
al Passeig per tal de garantir la seguretat en 
aquestes zones.

També es va aprofitar per pintar les línies gro·
gues de parada prohibida a les entrades d’apar·
caments dels habitatges del Passeig.

També es van 
substituir diver·
ses senyals verti·
cals dels camins 
públics rurals i 
dels carrers del 
nucli urbà que 
estaven malme·
ses i deteriora·
des.

Durant els mesos de novembre i desembre es 
van realitzar el treballs d’obertura i pavimen·
tació d’un tram de 110 metres aproximada·
ment del camí de Llambilles a Santa Coloma, 
de 3 metres d’amplada. Després de l’estassa·
da de la superfície 
del camí, l’elimina·
ció de la vegetació 
i els arbres afec·
tats, la retirada de 
la capa vegetal i 
la preparació de 
la plataforma, es 
pavimentà el camí 
mitjançant l’estesa 
de 15 cm de gruix 
de material reci·
clat degudament 
compactat. 

També es va allargar el tub de recollida de 
les aigües pluvials d’un rec, el qual està con·
nectat a la canonada general d’aigües pluvi·
als existent sota el camí, s’adequà el pou de 
registre existent i es substituí la tapa del pou 
per una de major resistència.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que 
es fa càrrec del manteniment de les vies ver·
des de la Bruguera i de Campllong a Fornells 
de la Selva, a prin·
cipis del mes de 
desembre va col·
locar pals rodons 
de fusta, d’un me·
tre d’alçada i sepa·
rats per una distàn·
cia de deu metres 
entre ells. 

En concret, va ser 
en algunes zones 
de la via verda de 
la Bruguera, al cos·
tat dels camps per 
delimitar la seva separació amb el carril bici. 

Així mateix, a la via verda de Campllong a 
Fornells de la Selva va afegir dues senyals 
d’advertiment de perill d’encreuament a les 
entrades d’una finca. 
A l’esplanada dels equipaments municipals 
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SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT DEL 
PAVELLÓ ESPORTIU

El novembre es va substitir l’enllumenat del pavelló 
esportiu per nous equips de tecnologia LED, con·
cretament en els espais següents: als dos vestidors 
col·lectius i al vestidor 
de l’àrbitre, als serveis 
higiènics d’homes i 
de dones, a la sala 
d’instal·lacions, al ma·
gatzem de material, a 
l’entrada i zona comu·
na d’accés a aquests 
espais, al magatzem 
de material de la pista 
i al fons de la pista; i a l’espai polivalent del pavelló. 

S’hi van instal·lar 25 unitats d’equips d’il·luminació 
formats per pantalles de tubs LED de diferents 
potències; 2 unitats de projectors LED de 100 W 
de potència cadascun; i també es va substituir 
l’enllumenat d’emergència. 

La intervenció millorarà l’eficiència energètica de 
la instal·lació d’il·luminació del pavelló i el confort 
de les persones usuàries, amb una il·luminació 
adient dels diferents espais del pavelló d’ús comú.

L’actuació ha estat subvencionada parcialment 
pel Servei d’Esports de la Diputació de Girona 
dins el programa A3 de suport als municipis per a 
la promoció i el foment de l’activitat físicoespor·
tiva i l’esport de l’any 2020, per a actuacions de 
condicionament i millora en equipaments espor·
tius municipals. 

situada al costat 
del Local Social i del 
pavelló esportiu, el 
mes de desembre es 
va instal·lar una co·
lumna d’enllumenat 
públic de 9 metres 
d’alçada amb dues 
lluminàries i un fo·
cus LED per tal d’il·
luminar la pista de 
l’Skate Park i la resta 
de l’esplanada mu·
nicipal.

Així mateix, es va 
aprofitar aquesta 
actuació per portar la línia d’enllumenat so·
terrada fins al pal de fusta amb lluminàries 
existent al mig de l’esplanada per, d’aquesta 
manera, permetre’n l’encesa sempre que es 
consideri que és necessari. 

El mes de desembre també es va realitzar 
l’adequació del terreny per a la implantació 
d’una nova àrea per als contenidors del Polí·
gon Industrial “Les Ferreries”, situada a la part 
posterior de la nau municipal, en substitució 
de l’antiga àrea de contenidors que estava 
ubicada all carrer Camí Vell de Riudellots. 

A part de l’habilitació d’aquest l’espai per al 
nou ús, també  es va  instal·lar una cadena 
amb cadenat al vial de servei, per impedir que 
els vehicles puguin accedir als contenidors. 



16 EL GRA I LA PALLA

El mes de novembre, la societat municipal 
Campllong Iniciatives, SAU va realitzar les 
obres d’instal·lació d’un sistema d’aïllament 
tèrmic exterior a la façana nord de l’habitat·
ge situat al carrer de la Rectoria, núm. 2 de 
Campllong. 
 
Aquest sistema millorarà l’envolvent tèrmica 
de l’habitatge, ja que es tracten els ponts tèr·
mics existents per limitar les pèrdues o guanys 
de calor i evitar problemes higrotèrmics en 
els mateixos, i es limita la presència de con·
densacions superficials en aquest tancament, 
evitant l’aparició d’humitats de condensació i 
la formació de floridures a la seva superfície 
interior que poden perjudicar les seves carac·
terístiques. També s’augmenta la protecció de 
la façana de l’aigua.

L’actuació realitzada està subvencionada par·
cialment pel departament d’Habitatge de 
l’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció 
Econòmica i Cooperació Local de la Diputa·
ció de Girona, per a inversions en habitatges 
destinats a polítiques socials d’habitatge l’any 
2020.

MILLORA DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC D’UN 
HABITATGE SOCIAL

ACTUACIONS ALS EDIFICIS MUNICIPALS

Durant el mes de desembre s’han realitzat ac·
tuacions diverses als edificis municipals. Con·
cretament, a l’edifici de l’Ajuntament i al Local 
Social s’han instal·lat diverses càmeres de vi·
deovigilància a les façanes exteriors, i també 
a l’interior del Local Social, per tal poder tenir 
un control dels diferents accessos als edificis 
municipals i garantir la seguretat dels usuaris 
dels nostres equipaments i dels habitants de 
Campllong. 

Al Local Social també s’ha instal·lat un sepa·
rador de greixos amb decantador de polietilè 
soterrat a l’entrada nord de l’edifici, abans de 
la connexió amb la xarxa de sanejament muni·
cipal, per tal de separar els greixos i olis proce·
dents del bar·restaurant i evitar el seu aboca·
ment a la xarxa municipal (segona foto de baix).

Al pavelló esportiu s’han instal·lat tres projec·
tors LED amb sensor de moviment a la façana 
nord, per tal d’il·luminar els accessos i les sor·
tides existents en aquesta façana.
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Activitats i cursos Local Social i Sala de lectura

Després de les vacances, al setembre vam comen·
çar les inscripcions pels cursos 2020·2021, aquest 
any vam sumar a la proposta de sempre de nous 
cursos, sessions de portes obertes per presentar el 
curs de pintura, de lindy hop (foto) i de biodansa.

A l’octubre, a la sala de lectura vam fer la set·
mana del còmic, amb una exposició dels millors 
còmics de la història i més de 50 exemplars a 
disposició dels lectors. Aprofitant aquesta mos·
tra, vam fer un taller pràctic d’aquesta temàtica, 
a càrrec d’en Xavier Calderer en el qual, a partir 
d’una petita explicació teòrica de les vinyetes, 
l’argument i altres punts a tenir en compte, ca·

Local social dascú va crear una història i va dibuixar el seu 
propi còmic. Un taller molt divertit que va tenir 
una durada de 2 hores.

Malauradament, la crisi sanitària va continuar 
posant a prova la nostra capacitat d’adaptació i 
ja a finals d’octubre van començar les restricci·
ons i les classes telemàtiques. 

A finals de novembre vam tornar a fer algunes 
classes presencials i la cosa es va normalitzar 
una miqueta tot i que encara  amb moltes res·
triccions: confinament nocturn i  activitats es·
portives limitades fins a les 21.00 hores. I altres 
limitacions: aforament, distància personal, ús 
de la mascareta i tot el que ja sabem que forma 
part de la nova normalitat.

Per acabar l’any, vam fer el dia 27 de desembre un 
espectacle de Nadal per a tota la família:  Menú 
Nadalenc a càrrec de la companyia El sac inven·
tor de jocs. Amb molta cura de totes les mesures 
de seguretat ens vam reunir a la sala gran i vam 
gaudir dels jocs, la música i l’alegria de Nadal i així 
vam escalfar una mica el cos i l’ànima en un dia 
gèlid que ens deixava 4 graus a les 11 del matí. 

Així vam arribar al final de desembre, preparats 
per acomiadar l’any,  amb restriccions, sí, però 
també amb ganes de continuar fent camí junts, 
com a comunitat, com a poble, amb confiança 
que tot anirà bé i que, malgrat tot, ens en sorti·
rem, amb mascareta o sense.

LA VIDA DEL POBLE
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L’experiència de la pandemia en primera 
persona.

Així descriuen l’experiència dues dones del 
Casal de jubilats:

“Comencem l’any 2020 amb grans desitjos 
per a tothom, viatges programats, excursi·
ons, trobades amb els amics, celebracions... 
Estem en una edat en què ens cal aprofitar 
bé el temps.

Però, ai làs! Qui ens ho havia de dir! Arri·
ba de sobte un petit virus i ens deixa a tots 
confinats a casa. D’un dia per l’altre canvia 
les nostres vides. No sabem gaire que està 
passant. Els nens no tenen escola, no poden 

Casal de jubilats de Campllong
anar a veure als avis... No podem trobar·nos 
amb els amics, no ens podem fer petons ni 
abraçades... Això és molt fort! Hem de por·
tar mascaretes. Ui! No en tenim. Doncs en 
farem. Dit i fet, tothom a fer·les i ara ja són 
una cosa més en el nostre dia a dia.

Una de les diades que més recança em va fer 
no poder·la celebrar va ser Sant Jordi. Era 
sempre un dia tant bonic... També ens varem 
quedar sense la Fira de Campllong i tantes 
Festes Majors.

Per sort, amb l’arribada de l’estiu sembla que 
el virus està una mica quiet i nosaltres, amb 
totes les mesures de seguretat, ens podem 
moure un mica més. Això sí, continuem sense 
petons ni abraçades...

Els que ens han deixat durant aquest temps 
ho han fet amb molt de silenci, com si mar·
xessin per  la porta del darrere, sense po·
der·los acomiadar com es mereixien ni les fa·
mílies poder rebre el suport dels amics. Trist, 
molt trist.

Torna el fred i el “bitxo” es mou de nou. I 
nosaltres, quiets una altra vegada. Festes de 
Nadal, Any Nou i Reis ben diferents a d’altres 
anys. 

Malgrat tot, em sento afortunada. A la meva 
petita gran família som sempre una bombo·
lla. Per tant, he estat molt acompanyada... 
Fins i tot els Tres Reis a Campllong ens van 
venir a visitar a casa. Va ser molt emocionant.
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Només ens resta tenir paciència i molta es·
perança, mantenir·nos forts per quan ens pu·
guem tornar a retrobar. Això passarà...”
Glòria Sala.

“Fa gairebé un any que la situació actual que 
passem s’ha instal·lat a casa nostra. Hi ha hagut 
temporades amb més risc que d’altres però el 
perill de sortir al carrer sense les proteccions de·
gudes encara hi és i sembla que molt fort.

Les persones amb tota la bona voluntat fem el 
que podem per creure,  per fer bondat  i  no 
contagiar·nos. El que passa és que no depèn tot 
d’un mateix. Hi ha persones que no poden en·
tendre,  per diverses raons, que s’haurien d’es·
forçar una miqueta més per quedar·se a casa i 
passar l’estona amb activitats casolanes, n’hi ha 
moltes per fer.

La necessitat que sentim de sortir per esbar·
gir·nos és molt humana però hem de saber 
adaptar-nos a quan i com ho podem fer. Utilit·
zant el seny i el sentit comú, aconseguirem fer-
ho mitjanament bé. 

Per altre costat, les ajudes i directrius dels que 
ens manen no ens ajuden gens. No són cohe·
rents, ni sàvies. Semblen més dictades a la baba·
là que no pas meditades i consensuades amb els 
experts sanitaris i epidemiològics.
 
Per sort, aquí a Campllong  vam rebre molta aju·
da per part de l’Ajuntament: mascaretes, gel, or·
dinadors per a les famílies sense accés, la qual 
cosa és molt positiva i digna de reconèixer.

Estareu d’acord que el punt més conflictiu 
d’aquesta pandèmia és la dificultat en què es 
troben els hospitals per atendre els contagiats 
del virus. La falta de mitjans sanitaris fa que 
aquesta onada sigui més greu i pitjor de gestio·
nar i que produeixi una saturació al sistema que  
comporta que malalts amb altres alteracions 
greus i comunes s’arrosseguin durant l’any. 

Una altra qüestió és la dificultat de l’habitatge. 
Entenc que no és fàcil viure el confinament en 
un pis, sigui de la mida que sigui. Petits i grans 
tenen necessitats diferents i arribar a coordinar 
aquesta convivència requereix molta paciència.  
Pitjor ho tenen el que viuen a ciutats, on pràcti·
cament és impossible sortir al carrer sense arris·
car·se. Allà on vas hi ha aglomeracions de gent. 

En aquest sentit els habitants dels pobles petits 
tenim molts d’avantatges comparats als qui vi·
uen a les grans urbs. Tenim més llibertat de mo·
viment. Podem fer, dins del municipi, passeja·
des a peu o en bicicleta i gaudir del paisatge tan 
meravellós que ens envolta. Això per descomp·
tat ens ajuda a treure’ns l’angoixa i portar tota 
aquesta crisi d’una millor manera.”
Teresa Figueras
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Llar d’infants  “El tractoret”
Ja ha passat un trimestre i 
durant aquest temps hem 
fet un munt d’activitats i 
hem tingut temps d’adap·
tar·nos tots molt bé! 
 
Per Nadal ens va ve·
nir a visitar el patge re·

ial i vam fer cagar el tió de l’escola, ens va 
cagar una pilota molt bonica a cada nen/a.  
En resum, ens ho hem passat molt bé preparant 
l’arribada de Nadal. 

Ara ja hem tornat de les vacances amb molta 
energia i amb una sorpresa molt especial; ens ha 
arribat la nostra caseta d’ocells. Les senyoretes 
ens han explicat que a l’hivern els ocells els costa 
trobar menjar, ja que no hi ha fruits, ni als ar·
bres ni als camps, i que per això els hi posem pa 
sec a la caseta i així ens vindran a visitar al pati.   
Ja us anirem informant si ens visiten molts ocells.
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El diumenge dia 3 de gener vam gaudir de la 
visita dels Patges Reials que, prenent totes les 
mesures necessàries van rebre a tots els nens i 
nenes a la Sala petita del Local Social preparada 
per l’ocasió.

Els nens i nenes els van poguer donar i explicar 
les seves cartes i alguns les van explicar de dalt a 

baix als patges i d’altres amb més vergonya sim·
plement els hi van donar perque les féssin arri·
bar a Ses Majestats els Tres Reis d’Orient. 

Agrair als patges reials que ens visitessin ja que 
sabem que aquest any era més difícil que pogu·
éssin venir i agrair també a tots els que han aju·
dat que això hagi sigut possible. Moltes gràcies!

Patges reials
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Reis d’Orient

Des de ben petits, un dels dies més especials és 
el dia de Reis.  Expectants des de la nit abans… 
any rere any, darrera la carrossa, amb el fanalet 
ben amunt, envoltat d’amics, familiars i veïns co·
llint carmels i esperant el nostre torn per poder 
parlar amb Ses Majestats els tres Reis d’Orient.

Aquest any, la nova normalitat ens ha obligat a 
anul·lar o canviar la manera de fer de moltes ac·
tivitats però hi ha coses que tot i que es facin 
d’altres maneres o formes no perdran mai la mà·
gia i la il·lusió que els envolta.

Enguany, Ses Majestats els Tres Reis d’Orient 
Melcior, Gaspar i Baltasar i els seus patges ho 
han tingut molt més difícil d’arribar, però la pan·
dèmia actual no els ha privat d’omplir de màgia 
el nostre bonic poble.

Tot i les dificultats que es van trobar, Ses majes·
tats van arribar a Campllong rebuts per l’alcalde 
i es van adreçar a tot el poble amb un missatge 
telemàtic felicitant als nens pel seu bon compor·
tament durant l’últim any i desitjant felicitat i 
amor per a totes les famílies. 

Van demanar que els esperéssim amb el fanalet 

ben amunt davant de casa i tot seguit van pujar 
als seus vehicles engalanats i seguint l’estrella 
van començar la visita dels infants a casa seva.

Els Grallers i Geganters de Campllong van ani·
mar i fer xerinola pels carrers del poble tot anun·
ciant l’arribada dels reis, que van fer un llarg re·
corregut per tots els veïnats i pel nucli repartint 
carmels i un detall als nens i nenes.

A seguir gaudint de la màgia, l’alegria i l’il·lusió 
de reis molts anys més! 

Moltes i moltes gràcies a tots i totes els que và·
reu fer possible l’arribada dels Reis Mags.
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Enguany els pastorets no s’han pogut celebrar a 
causa de la pandèmia actual i per no exposar a 
nens de diferents bombolles. Ha estat un Nadal 
diferent al nostre poble però tots ho hem pogut 
celebrar en familia.

Els pastorets no es poden substituir ja que no 
només és l’actuació sinó tot el que comporta: 
assaigs, interacció dels nens del poble, viure una 
tradició de més a prop, experimentar en el món 
del teatre i un llarg etcètera.

Des de pastorets es va proposar l’activitat de, a 
partir de dues cançons, “M’agrada el Nadal” i “A 
Betlem me’n vull anar”, gravar un video de ma·
nera lliure. Amb els nens sols o amb els pares, 

Pastorets
disfressats o no, amb format lliure. Amb aques·
tes imatges es va editar un video per felicitar el 
Nadal des de casa que es va fer arribar als parti·
cipants dels pastorets.

Agraïm a totes les famílies que hi van participar i 
esperem que l’any vinent poguem tornar a gau·
dir dels nostres pastorets. Moltes gràcies.
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Serveis socials - Serveis per a la ciutadania
Tal i com hem anat 
exposant en els dar·
rers 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 Ser-
vei d’acollida especialitzada en reagrupament 
familliar. 

De què es tracta?
Segons la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acolli·
da de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya, “El dret d’accés al servei de primera 
acollida s’inicia a l’exterior, quan la persona obté 
una autorització administrativa de residència o 
d’estada superior a noranta dies al territori de 
Catalunya”. 

Per tant, l’acollida no només s’ha de donar en el 
moment que arriba la persona, sinó que es pot 
iniciar ja al país d’origen. Amb aquesta intenció, 
com a complement del Servei de Primera Aco·
llida es contempla l’Acollida Especialitzada en 
Reagrupament Familiar (AERF), a través de la 
qual s’ofereix suport i acompanyament en tot el 
procés de reagrupament familiar. 

Els objectius del servei són: 

General: Facilitar l’acollida de les persones nou·
vingudes per via del reagrupament familiar. 

Específics: 
1· Donar suport en el procés de reagrupament 
familiar a les persones reagrupants. 

2- Facilitar el procés d’acollida a la nostra socie·
tat de les persones reagrupades. 

Què s’ofereix?
Des de l’AERF es promou el Programa de reagru·
pament familiar “Hola, Família!” de la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, que consis·
teix en un conjunt de vídeos explicatius sobre as·
pectes bàsics de la societat d’acollida, adreçats a 
les persones que arribaran per via del procedi·
ment de reagrupament familiar. 

Es complementa aquest programa amb una 
atenció personalitzada a la persona reagrupant 
des del moment en què inicia el tràmit de re·
agrupament familiar o que sol·licita l’informe 
d’estrangeria d’adequació de l’habitatge per al 
reagrupament familiar (INF01). 

Així mateix, en el moment de l’arribada de la 
persona reagrupada, es fa una atenció individu·
alitzada amb aquesta per tal de facilitar·li el seu 
procés d’acollida, donant·li tota la informació 
que requereix en aquest moment inicial. 

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

Hi tenen dret d’accés les persones que inicien un 
procés de reagrupament familiar i les persones a 
partir de 16 anys que arriben mitjançant aquest 
mateix procediment. 

A on us podeu adreçar? 
 a) Si sou un/a ciutadà/ana: 
Podeu sol·licitar el servei a través de les se·
güents vies: · Omplint la sol·licitud que trobareu 
al següent enllaç: https://bit.ly/39LNKyq, indicant 
a en els apartats de Exposo i Sol·licito la següent 
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Treballar a Campllong
Enguany, l’Àrea de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal del Gironès ofereix el Progra·
ma d’orientació Espai Feina al municipi de Camp·
llong. Espai feina és un servei d’assessorament, 
orientació i acompanyament a la inserció dirigit 
a persones que cerquen feina o volen millorar la 
situació laboral. Es disposa d’un espai on els ve·
ïns i veïnes en procés de recerca reben assesso·
rament en itineraris d’inserció, orientació en la 
prospecció d’empreses 
i del mercat de treball, 
activitats formatives 
professionals, borsa de 
treball i un espai per 
consultar les ofertes la·
borals. Enguany, s’han 
atès a 13 persones en 
procés de recerca de 
feina i s’han aconseguit 
8 insercions al mercat 
laboral.

Espai feina també ofe·
reix un espai de suport 
i atenció a les empre·
ses dels municipis per 
difondre les ofertes de 
treball i cercar els perfils més adequats en els 
processos de selecció mitjançant una borsa de 
candidats locals. El 2020, s’han gestionat 104 
ofertes de treball d’empreses del Gironès, 8 
corresponen a Campllong. D’aquestes, el 23% 
corresponen al sector serveis, el 19% al sector 
industrial, el 18% del sector sociosanitari, el 8% 
vinculades a professions, arts i oficis, el 7% al 
sector hostaleria, el 4% al sector agrícola, el 4% 
al sector comerç, el 3% al sector de la construc·

ció i la resta a altres sectors productius. 
Per altra part, Espai Feina ha organitzat el Pla 
de formació amb l’objectiu de satisfer les neces·
sitats formatives demandades per a les perso·
nes en procés de recerca de feina i empreses. 
El 2020, s’han ofert els cursos de “Processos de 
selecció per competències”, el curs “Informàtica 
bàsica per a la recerca de feina”, el curs “Nous 
canals de recerca de feina, la gestió del canvi, la 

resiliència i la motiva·
ció” i el curs telemàtic 
“l’entrevista de feina, 
t’hi atreveixes?”.

Des d’Espai Feina s’edi·
ta cada mes el butlletí 
amb les dades mensu·
als del mercat de tre·
ball. El butlletí inclou 
l’atur registrat al mu·
nicipi, el perfil de l’atur 
segons l’edat, el nivell 
formatiu, els sectors i 
la contractació regis·
trada. Es pot consultar 
a la web del Consell 
Comarcal del Gironès 

o subscriure’s al correu promocioeconomica@
girones.cat.

Recordar· vos que els dimecres cada 15 dies en 
Josep Rabasseda de l`Àrea de promoció econò·
mica del Consell Comarcal està a les oficines de 
l’Ajuntament de Campllong  8h a 14h. Per dema·
nar hora podeu trucar al 972.46.15.04 o bé es·
criure un correu electrònic a josep.rabasseda@
girones.cat.

frase: “Accés al servei d’acollida especialitzada 
en reagrupament familiar”. - A l’Ajuntament del 
vostre municipi.

 b) Si sou un ens local: 
Podeu derivar a la persona interessada omplint 
el formulari que trobareu al següent enllaç: 
https://bit.ly/3oNYvUW Un cop omplert i desat 

aquest formulari, ens l’heu de fer arribar al Con·
sorci de Benestar Social 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
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La vacuna contra la COVID-19? Per què 
ens hem de vacunar? 

La vacunació té com a objectiu arribar a la 
immunitat de grup, la qual cosa és fonamen·
tal per minimitzar els efectes de la pandèmia. 
Quan una part de la població ja té els anticos·
sos proporcionats per la vacuna, el virus que·
da bloquejat i en disminueixen la propagació 
i els contagis.

La pandèmia de la COVID·19 està generant 
costos humans i econòmics globalment. És 
per això que el desenvolupament de les vacu·
nes per poder controlar la pandèmia ha estat 
un repte mundial que ha tingut una resposta 
internacional organitzada i eficaç sense pre·
cedents. És per això que s’ha aconseguit amb 
tant poc temps.

La vacuna contra la COVID·19 és el punt fi·
nal d’un llarg procés científic. Durant aquests 
darrers mesos, més de 250 grups científics i 
de recerca a escala global han participat co·
ordinadament per desenvolupar la vacuna 
contra la COVID·19. Aquesta, com qualsevol 
altra vacuna , pretén generar anticossos a la 
persona a qui s’administra, per protegir·la del 
virus i de la seva malaltia.

6 raons per vacunar-me: 
   
1. EFECTIVITAT:
Des que van sorgir, les vacunes han estat una 
de les eines més efectives a l’hora de preve·

nir malalties. Protegeixen, augmenten l’espe·
rança de vida i salven cada any entre 2 i 3 
milions de vides a nivell mundial, xifra que 
equival a tota la població de la ciutat de Bar·
celona. (Referència: https://www.who.int/
es/newsroom/fact·sheets/detail/immunizati·
oncoverage.) 

És la manera d’avançar i fer front a la CO·
VID·19. Actualment, esdevé l’eina principal 
per tal de lluitar contra la pandèmia, sempre 
mantenint les mesures bàsiques de preven·
ció, que són les següents: mans, mascareta, 
distància i ventilació.

2. SEGURETAT
Ha estat possible gràcies a la cooperació in·
tensiva entre universitats, centres de recer·
ca, comunitat científica, organismes inter·
nacionals i governs de tot el món. L’elevada 
inversió pública i privada pel que fa a recur·
sos humans i econòmics ha estat decisiva. 

Els organismes i les entitats que controlen, 
aproven i regulen la vacuna i els medica·
ments han treballat amb gran responsabilitat 
i exigència per proporcionar una vacuna se·
gura i efectiva per al conjunt de la població. 

En el cas de les vacunes que s’aplicaran a Ca·
talunya, han estat aprovades i tenen el vis·
tiplau d’organismes i entitats internacionals 
com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
o l’Agència Europea del Medicament.

Salut
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3. BAIXADA DE LA PRESSIÓ ASSISTENCIAL 
En disminuir els contagis, baixarà la pressió 
cap al sistema de salu  ja que minimitzarà les 
conseqüències de la malaltia en l’àmbit as·
sistencial: menys visites mèdiques i ingressos 
associats a la COVID·19, menys equips d’UCI 
dedicats a pacients COVID·19, etc.

4. IMPACTE EN L’ÀMBIT SOCIOECONÒMIC 
Tindrà un impacte positiu en l’economia i 
podrem tornar gradualment a la normalitat 
en totes les dimensions de la vida. Entre d’al·
tres coses, les diferents activitats econòmi·
ques podran desenvolupar·se cada cop amb 
menys restriccions a mesura que es va avan·
çant en la distribució i aplicació de la vacuna.

5. CORRESPONSABILITAT:
Vacunar·se és una acte individual però amb 
un gran impacte positiu en l’àmbit social i en 
l’econòmic. La vacunació, així, també esdevé 
una acció responsable i solidària cap a la po·
blació i el nostre entorn més proper.
6. IMMUNITAT DE GRUP

La immunitat de grup s’aconseguirà quan 
una gran part de la població estigui vacuna·
da. Com més persones s’hagin vacunat, més 
dificultats tindrà el virus a l’hora de propa·
gar·se i en disminuirà la velocitat de trans·
missió.

Equip d’Infermeria de l’ABS de Cassà de la Selva, 
Consultori de Campllong
Informació extreta de: canalsalut.gencat.cat/vacunacovid19

Aquest proper trimestre
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
18 de febrer, 18 de març, 15 d’abril i 20 de maig.

EL SERVEI NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:
24 de febrer, 24 de març, 28 d’abril i 26 de maig

LA DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ ELS DIES: 
13 de febrer, 13 de març, 10 d’abril i 8 de maig.

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: 




