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Carta de l’Alcalde

S’han acabat les festes, unes festes en les quals a Camp-
llong, com sempre, hem organitzat moltes activitats. El tret 
de sortida el dóna la Missa del Gall que continua amb la in-
terpretació  dels Pastorets pels nostres nens i nenes que, tot 
i repetir-se any rera any, interpreten els seus papers amb 
matisos totalment canviants que els fan diferents. Crec que 
no ens resta res més que animar els organitzadors i els nens 
i nenes així com a la secció musical a continuar per aquest 
camí de col·laboració, festa i entreteniment que ens ajuda 
a fer poble. També hem estat testimonis de l’evolució de la 
Quina que organitza el Museu del camp amb el suport de 
l’Ajuntament i la col·laboració de l’equip de futbol sala sè-
nior de Campllong. Una quina que també ha comptat amb 
les aportacions fetes per moltes empreses de Campllong i 
rodalies i que ha repartit regals a tort i a dret... i, el més 
important, ens ha donat estones molt divertides i entretin-
gudes. Les festes de Nadal han acabat amb l’arribada d’un 
Reis Mags molt generosos que, gràcies a la prèvia visita del 
Patge, que els va poder informar de totes les demandes dels 
nens del poble, varen escampar il·lusió a dojo al nostre mu-
nicipi. Des d’aquí enviem el nostre agraïment a tota la cort 
de Ses Majestats!

Aquest últim mes de l’any ens ha tingut a tots plegats una 
mica entre indignats i “acollonits” pels diferents robatoris 
que han sofert diferents cases del nostre poble i molt més 
quan en un d’aquests casos els delinqüents varen utilitzar la 
intimidació i l’amenaça a les persones. Aquests casos ens te-
nen molt preocupats i no n’hi ha per menys: el que ha passat 
a un altre demà ho podríem patir nosaltres! Què podem fer? 
Crec que ser positius i pensar que aquesta lluita l’hem de 
guanyar nosaltres. Els mitjans que tenim són limitats i el pri-
mer és la nostra policia, els Mossos, als quals hem de recór-
rer sense pensar-ho trucant al 112 davant qualsevol situació 
que us sembli sospitosa. Si per la raó que sigui no ho podeu 
fer vosaltres, segur que algú del vostre entorn sí que ho pot 
fer i si no és així, podeu recórrer a l’Ajuntament o als seus 
membres. Aclarir-vos també que a les nits tenim un guarda 
de paisà que fa un recorregut per diferents empreses del 
poble i sempre que detecta actituds sospitoses, o les resol o 
en parla amb la Policia. 

Dies endarrere, els Mossos varen venir a impartir una 
xerrada sobre com sentir-nos mes segurs, la conclusió de la 
qual és que no dubtem a autoprotegir-nos (posant alarmes, 
reixes i altres elements de seguretat). És molt important que 
trobem la manera de sentir-nos segurs i per això cadascú 
ha de trobar la seva solució. Si voleu assessorament podeu 

comptar amb l’Ajuntament perquè us en doni o us faciliti in-
formació. En tot cas, tots plegats (els veïns/ïnes del nostre 
municipi), hem de continuar atents i vigilar el nostre i el dels 
nostres veïns i, repeteixo, si veieu quelcom anormal doneu 
l’alarma al 112, o demaneu a l’Ajuntament altres números 
de telèfon (el del guarda, el de l’Alcalde o dels regidors, etc).

Quan s’arriba a final d’any és hora de passar comptes. A 
l’Ajuntament també i, a més, s’ha de pensar en els comptes 
de l’any que ve, el que en l’argot tècnic coneixem com a pres-
supost. La cosa comença uns mesos abans amb la confecció 
o modificació de les ordenances fiscals ja que aquestes són 
l’indicador de quins seran els ingressos de l’Ajuntament. Pel 
que fa a taxes i impostos directes, aquí hi haurem de sumar 
les aportacions dels fons de l’Estat, de la Generalitat i de la 
Diputació, així com la previsió d’ingressos mitjançant sub-
vencions, que en el nostre municipi representa una quantitat 
important a causa dels esdeveniments que anualment és por-
ten a terme. Per aquest any que acabem de començar tenim 
unes perspectives semblants a l’any anterior però amb cer-
tes mancances tot i que permetran atendre les necessitats 
mes prioritàries dels veïns i veïnes sense por de quedar-nos 
sense aquells serveis que s’han anat assolint al llarg dels 
anys. Serà amb el cinturó lleugerament més estret, la qual 
cosa vol dir que ho podrem fer tot o quasi tot però molt alerta 
a les possibles desviacions pressupostàries perquè seran de 
mal pair. També serà un any per fer decréixer els nostres 
deutes. És a dir, hem de deure menys, hem de pagar allò que 
encara es deu. En tot cas, sapigueu que el vostre Ajuntament 
amb el vostre ajut farà el que sigui convenient pel poble. Que 
tingueu salut i sort!!!

L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

ENS HAUREM D’ESTRÈNYER MÉS EL CINTURÓ?
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2012

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA  26/07/2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
26/07/2012

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els familiars 
dels infants nascuts en el municipi en els darrers mesos.

Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acorden 
d’adreçar la comunicació proposada pels naixements de:

28.06.2012 – Sara Corominas Resta 
16.09.2012 - Kai Luling Ventura 
19.09.2012 - Pol Amer Ramirez 

Tot seguit el Sr. Freixas es refereix al recent traspàs del 
Sr. LLUIS XIRGU ESTEVA, els regidors presents en l’acte 
acorden transmetre als familiars el sincer condol de la Cor-
poració junt amb la manifestació de sentiment i respecte.

El Sr. Alcalde vol fer constar la relació de reunions que ha 
mantingut recentment: 

Dilluns 23 de juliol a l’Ajuntament de Riudellots amb diver-
sos ajuntaments que tenen la gestió de l’aigua potable amb 
la companyia PRODAISA. 

Dia 14 de setembre amb el Sr. Carles Flamerich, Director 
General de Telecomunicacions i societat de la informació 
de la Generalitat de Catalunya, a tractar referent a la por-
tada de la fibra òptica al municipi. 

Dia 18 de setembre amb Endesa, referent a l’estudi tècnic 
i econòmic per a la modificació del centre de distribució 
situat a la zona urbana que actualment està connectada a la 
línia GE48427 pugui connectar-se també a la línia GE30167 
per tal de, si una línia falla, automàticament es restableixi 
el subministrament de llum per l’altra.    

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Els reunits volen fer constar una petita valoració de les ac-
tivitats d’estiu: 

Casal d’estiu
Un any més el Casa d’estiu ha estat un èxit. Els més petits 

barrejats amb els més grans i els més grans cuidant dels 
més petits, ha creat un ambient que s’ha anat forjant a par-
tir d’un sentiment de pertinença a un poble. Per tot plegat 
el casal de Campllong segueix amb una gran vitalitat. Els 
infants hi troben una educació en valors latent en tot el 
que fan. Els pares la confiança i la proximitat d’un grup de 
persones que vetllen per fer del casal un espai de lleure 
educatiu de qualitat. 

Festa Major 
La Festa Major de Campllong, un any més, s’ha preparat 
amb una programació tradicional. La valoració general és 
molt bona per part de la Comissió de Festes i a els actes 
s’han anat duent a terme un darrera l’altre. A destacar la 
gran gentada de la Caminada nocturna i el canvi d’activitats 
del dissabte a la tarda respecte els altres anys, adreçades 
als petits. La resta han estat a l’alçada de l’esperat i la gent 
ha tingut una molt bona resposta assistint a tots els actes. 

Musicant
Per novè any consecutiu, després de la Festa Major es va 
dur a terme el cicle de música catalana Musicant. Enguany 
vam poder gaudir de quatre concerts de diferents estils, 
amb una assistència de públic, en tots els concerts, de qua-
si complet.  

Setmana de la mobilitat sostenible i segura
El setembre passat, del 22 al 29, es va celebrar a Catalu-
nya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, sota 
el lema “Mou-te en la direcció correcta”. L’Ajuntament de 
Campllong va programar una activitat dins les previstes en 
l’apartat “Caminades saludables”, aprofitant els itineraris 
saludables que hi ha senyalitzats al municipi.

Duatló 
La Duatló va tenir lloc el dia 23 de setembre i va estar or-
ganitzat per l’AE Campllong i l’Ajuntament. La prova de ca-
ràcter popular, que va reunir un total de 222 inscrits es 
va realitzar en un circuit amb dos itineraris, un de 9km de 
córrer i 25km. de BTT. La major part del circuit passava 
pel terme municipal de Campllong, tot i que certs punt es 
passava per Cassà i Sant Andreu.

La llar d’infants “El Tractoret"
Per segon any, s’ha iniciat el curs a la Llar d’Infants de 
Campllong “El Tractoret”, amb dues aules, P1 amb 13 alum-
nes i P2 amb 17. 

Cursos i activitats del Local Social 
El Local Social de Campllong, fa front a un nou curs acadè-
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mic. Aquest any s’amplia el ventall de cursos que s’inici-
aran la primera setmana d’octubre i podeu escollir entre 
mainada (Anglès infantil, Anglès juvenil, Catequesi, Classes 
de repàs, Timbal i Gralla, Teatre, Iniciació a l’esport, Cuina 
Nadalenca – petit cheff -), Joves i adults (Condicionament 
Físic, Ioga, Defensa personal, Dansa del ventre, ofimàti-
ca – Photoshop, informàtica bàsica, informàtica bàsica II, 
Anglès conversa, Anglès continuació, Català, Balls de saló, 
Country, Cuina, Fotografia) i Gent gran (Gimnàs i informà-
tica).

4t.- DECLARACIÓ DE DESERT DE L’ALIENACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFER-
TA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA, UN SOL 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ, DE LES QUATRE 
PARCEL·LES DE SÒL INDUSTRIAL, SITUADES 
AL POLÍGON “LES FERRERIES” NÚMS. 19, 
21A, 21B I 25B.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Declarar deserta la licitació de l’alienació mitjan-
çant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, 
un sol criteri d’adjudicació, de les quatre parcel·les de sòl 
industrial, situades al polígon “Les Ferreries” núm. 19, 21A, 
21B i 25B.

Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals informe referent a l’alienació di-
recta, el qual haurà d’emetre en un termini màxim de 30 
dies, segons el que preveu l’article 209 del TRLMRLC, en 
relació amb l’article 206.3a del mateix text legal i, en 
el mateix sentit, l’article 43 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre.

5è.- DECLARACIÓ DE DESERT DE LA CON-
CESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE SUPER-
MERCAT- COMERÇ UBICAT A L’EQUIPAMENT 
DEL LOCAL SOCIAL DEL MUNICIPI DE CAMP-
LLONG.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Declarar deserta concessió demanial del servei 
de supermercat-comerç ubicat a l’equipament del local so-
cial del municipi de Campllong

Segon.- Publicar anunci de declaració de desert de l’adju-
dicació del concessió demanial al Perfil del Contractant i/o 
al Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Iniciar l’expedient de concessió directa d’acord 
amb l’art. 137.4 LPAP que podrà romandre obert pel perí-

ode d’un any a comptar de la data d’aprovació del present 
acord i amb les mateixes condicions establertes per l’acord 
de Ple del passat 31 de maig de 2012 d’inici de l’expedient. 

6è.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’ACTIVITATS I 
CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL. SOL-
LICITUD REDACCIÓ AL CONSELL COMARCAL.
D’acord l’article 4 del decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures, les festes majors i la realització d’activitats públi-
ques recreatives, en espais tancats a l’aire lliure i amb una 
capacitat d’aforament igual o superior a 5.000 persones (La 
Fira Comarcal de Primavera de Campllong), precisen d’un 
pla d’autoprotecció segons l’annex I d’aquest decret.

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès la rea-
lització dels plans d’autoprotecció esmentats en relació a la 
Festa Major i la Fira Comarcal de Primavera de Campllong.

7è.- SUPRESSIÓ DEL REGISTRE DE PARELLES 
DE FET DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG. 
APROVACIÓ DEFINITIVA 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Donar-se per assabentats de l’aprovació definiti-
va de la supressió del REGISTRE DE PARELLES DE FET. 

8è.- DIPSALUT. CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏ-
TA D’UNA XARXA D’ITINERARIS SALUDABLES 
A L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar el conveni Conveni per la CESSIÓ GRATU-
ÏTA D’UNA XARXA D’ITINERARIS SALUDABLES A L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG, d’acord amb el text que es detalla 
tot seguit. 

9è.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GE-
NERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT 
A L’EXERCICI 2011
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Compte general de la 
Corporació, corresponent a l’exercici de 2011, sense objec-
cions ni observacions.

Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, 
esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2011, a 
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la Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant la for-
ma que s’estableix a la Resolució de 15 d’abril de 2011 de la 
pròpia Sindicatura (DOGC 5863 de data 20/04/2011).

10è.- ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS 
2013. APROVACIÓ PROVISIONAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 
i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a 
continuació es relacionen:

Ordenança nº Concepte

4
Reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres

5
Reguladora de l’impost sobre l’increment de va-
lor dels terrenys de naturalesa urbana

8
Reguladora de la taxa pel servei de recollida, 
transport, tractament i eliminació d’escombrari-
es i altres residus urbans

10
Reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic municipal

11
Reguladora de les taxes per l’estudi, anàlisi i ex-
pedició de documents i llicències en l’àmbit urba-
nístic i de control ambiental

12
Reguladora de les taxes per la prestació del 
servei de vigilància i conservació de la xarxa de  
clavegueres

18
Reguladora de la  taxa pel servei d’abastament 
d’aigua potable

11è.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE CONCES-
SIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI A LA TRAJEC-
TORIA PROFESSIONAL DELS “PESCADORS DE 
L’ESCALA”. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Campllong a la can-
didatura feta des de l’Associació l’Associació Professional 
de Músics de Catalunya “MUSICAT”, de Girona, dirigida al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per 
a la concessió de la creu de Sant Jordi 2014 al grup “Els 
Pescadors de l’Escala”.

12è.-  AL·LEGACIONS AL PLA DE CARRETERES 
LOCALS DE LES COMARQUES GIRONINES

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- DEMANAR  a la Diputació de Girona, que el camí 
5.08.1 Camí de Campllong a Fornells de la Selva a realit-
zar-se en la Fase 1 s’inclogui en l’anualitat 1  per quant és 
una via amb un alt volum de trànsit (2.978 veh/dia segons 
el Pla), atès que diàriament absorbeix un trànsit de vehi-
cles molt intens, com a conseqüència d’haver esdevingut 
una ruta alternativa respecte d’altres vies  més importants 
i que  pateixen problemes de saturació i col·lapse. Alhora, 
insistir en el fet que el trànsit que circula per aquesta via 
no es tracta de tràsit temporal (com podrien ser vies de 
zones de costa o molt freqüentades els caps de setmana), 
aquesta via absorbeix els vehicles que diàriament es des-
placen per anar als llocs de treball, a les escoles, als ser-
veis bàsics, etc.  

13è.- PROPOSTA PER APROVAR LA MOCIÓ: MI-
LLORA DE LA CARRETERA NACIONAL II 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Instar el Govern de l’Estat espanyol, a través del 
Ministeri de Foment, que elabori el Projecte de millora de la 
Nacional II i n’executi les obres corresponents a Maçanet 
de la Selva - La Jonquera, així com el tram previ a l’arribada 
a Girona, considerant-les com a prioritàries en el marc de 
la programació i calendari de les inversions previstes pels 
pròxims exercicis.

Segon.- Demanar també al Ministeri de Foment que, en 
l’interí i com a actuació alternativa i dissuasòria per tal de 
garantir la seguretat vial i descongestionar el dens trànsit 
de vehicles que circulen diàriament per la carretera Naci-
onal II (mitjana de 15.000 vehicles/dia, amb el consegüent 
risc i perillositat que això comporta), autoritzi la mesura 
de gratuïtat per als usuaris de l’autopista AP-7, tram com-
près entre el municipis de Maçanet de la Selva i el municipi 
transfronterer de la Jonquera i viceversa.
 
Tercer.- Trametre aquest acord, juntament amb una certi-
ficació literal de la seva aprovació al Ministeri de Foment, 
a la Delegació del Govern de la Generalitat a Girona, a la 
Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona i als municipis 
que configuren la comarca del Gironès.

14è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTA-
DES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SES-
SIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 57/2012 A LA 
67/2012.  
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organitza-
ció, funcionament i règim jurídic de les entitats locals – 
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RD2568/1986, de 28 de novembre -,  es dóna compte de les 
resolucions d’alcaldia dictades des de l’última sessió: de la 
núm. 57/2012 a la 67/2012.

Núm.: 57/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 13/2012 
– Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en nom de NUMA-
PI, S.L. 

Núm.: 58/2012
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència obres 
16/2011 referent a la sol·licitud de llicència d’obres per 
l’arranjament de la façana principal de la masia de can 
Dionís, porxo annexat a façana principal i porxo existent 
a l’interior de la finca per destinar-lo a sala polivalent de 
l’activitat d’agroturisme. 

Núm.: 59/2012
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència obres 
24/2011 Obres per a la construcció d’una nau industrial. 

Núm.: 60/2012
Ref.: nomenament d’un coordinador en matèria de segure-
tat i salut per a l’execució de les obres “MEMÒRIA VALO-
RADA DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE FLONJALLS DELS 
CAMINS PÚBLICS RURALS DE MUNICIPI DE CAMPLLONG”  
i les obres d’ADAPTACIÓ DE LES RAMPES DELS 3 PASSOS 
ELEVATS DEL VEÏNAT DE LA BRUGUERA”.

Núm.: 61/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 15/2012 – 
Adequació interior de l’establiment 1 de la nau industrial 
compartimentada en dos establiments sense ús definit – 
promotor NUMAPI – c. Camí de Fornells, 20 cantonada car-
rer de la Riera.  

Núm.: 62/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 14/2012 – 
Treballs de col·locació d’una tanca de 170 metres de llar-
gada i reubicació hidrant – Mas Canyet. 

Núm.: 63/2012
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència obres 
4/2005 referent a la llicència urbanística per a la construc-
ció de 4 naus industrials.    

Núm.: 64/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 16/2012 – 
tanca i paviment pati al c. Sant Dionís, 3

Núm.: 065/2012

Ref.: Llicència per utilització privativa de bé de domini públic. 

Núm.: 66/2012
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos con-
ceptes.  

Núm.: 67/2012
Ref.: Programa del Servei Local d’Orientació Familiar.

Els reunits es donen per assabentats.  

15è. MOCIONS URGENTS

PROPOSTA D’ACORD DE COMPLETAR LES 
PRESTACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Complementar, en els termes que estableix el 
Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de juliol, de mesu-
res per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat, les prestacions que percebrà el per-
sonal de l’Ajuntament de Campllong, que es trobi en situ-
ació d’incapacitat temporal, fins al límit màxim establert 
legalment. 

1) Contingències comunes: 
a) Del 1r al 3r dia es pot pagar com a màxim el 50% de les 
retribucions. 
b) Del 4t al 20è dia, només es pot complementar el salari 
fins un màxim del 75% de les retribucions. 
c) Del 21è al 90è dia, es pot complementar fins el 100% de 
les retribucions. 

2) Contingències professionals: 
a) La prestació de la Seguretat Social es pot complementar 
fins al 100% de les retribucions, des del primer dia i sense 
límit final. 

Segon.- En qualsevol cas, els supòsits d’hospitalització i 
intervenció quirúrgica s’entendran degudament justificats 
per percebre un complement del 100% de les retribucions 
que estiguessin gaudint en cada moment.

Tercer.- Aquesta nova regulació dels complements a les 
prestacions per incapacitat temporal dels empleats de 
l’Ajuntament de Campllong entrarà en vigor a partir del 15 
d’octubre de 2012, d’acord amb el que preveu la Disposició 
Transitòria 15a del Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 
de juliol, mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat (correcció d’errors al BOE de 
19 de juliol de 2012). 
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 18 D’OCTUBRE DE 2012

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 20 DE SE-
TEMBRE DE 2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 20/09/2012

2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

2.1.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la relació de 
despeses indicades a la llista per import total de 12.286,09.- €.

2.2.- Igualment se sotmet a consideració dels regidors el se-
güent pagament: 

2.2.1.- Consell Comarcal del Gironès, 3.292,40.- € corresponents 
als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de AGOST de 2012: 

JULIOL

Residus sòlids urbans - mobles i trastos 169,26

Neteja viària 508,09

Recollida selectiva (vidre, paper, envasos) 310,07

Deixalleria 66,13

Recollida fracció orgànica 259,67

Retorn recollida rebuig 640,17

Servei del tractament de rebuig (juliol- agost) 1.339,02

TOTAL 3.292,40

2.2.2.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRO-
NÈS-SALT corresponent a l’aportació dels Ajuntaments per 
l’any 2012 amb el següent detall:  

SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Setembre 331,81

2.2.3.- Consell Comarcal del Gironès, 1.839,96.- € correspo-
nents als serveis d’un tècnic a hores a sol.licitud de l’Ajuntament 
per cobrir la baixa per maternitat de la titular, mesos de Juliol i 
Agost (32 h. A 27.03 €) i emissió de 13 informes a 150 € - 50% dte. 

3r.- SUBVENCIONS.TRAMITS DIVERSOS

3.1  DENEGACIÓ DE LA SUBVENCIÓ SOL·LCITADA 
AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERA-
LITAT PEL IX CICLE DE MÚSICA DEL PAÍS MUSI-
CANT... 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Donar-se per assabentats de la denegació de la Sub-
venció sol·licitada al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya destinada a sufragar parcialment les despeses de l’or-
ganització del IX cicle de música del país MUSICANT 2012. 

SEGON.- Fer palès la total disconformitat del Consistori amb 
la puntuació obtinguda d’acord amb la valoració realitzada per la 
comissió de Valoració atès que considerem que:  

1. L’interès cultural de la programació i la seva innovació, s’ha 
valorat amb 0 punts d’un màxim de 5 punts; entenem un greu 
menyspreu a l’organització del cicle i la seva trajectòria, amb 9 
anys de història, al miler de persones que han assistit als concerts 
i per descomptat als artistes i professionals que hi ha actuat.

2. En quant a l’equilibri territorial i al nombre d’habitants poten-
cialment destinataris s’han atorgat 0,25 punts d’un màxim de 2; 
es creu totalment errònia la valoració atès que tots els concerts 
han aconseguit omplir els espais a on es tenia previst realitzar 
l’actuació, atès que l’organització ja és molt conscient del tipus 
d’espectacle que proposa i a quin tipus de públic va destinat. 

3. En quant al Pla de promoció i de comunicació l’atorgament de 
0,25 punts d’un màxim d’1 punt; creiem que està del tot justificat 
que la publicitat i promoció que es realitza del cicle està d’acord 
amb el tipus de cicle que es programa i al públic que va destinat, 
i de segur que és totalment efectiva i que arriba al públic pel qual 
està pensat l’espectacle, atès que els concerts han assolit el mà-
xim d’assistents. 

4. En quant a la Viabilitat econòmica 0,50 punts d’un màxim d’1 
punt; no s’entén que no es valori amb el màxim de puntuació, l’es-
forç de l’organització en trobar patrocinador i col·laboradors que 
durant les 9 edicions del cicle han fet viable econòmicament el 
projecte.

5. La resta de puntuació és la següent; Autors residents a Cata-
lunya s’ha valorat amb el màxim, 0,50 punts; i per finalitzar uti-
lització de la llengua catalana s’ha valorat amb 0,25 punts d’un 
màxim de 0,50 punts, en aquests punt lamentem que no es valori 
la trajectòria del cicle. 

TERCER.- Traslladar el present acord i el certificat de la Co-
missió de Valoració a la comissió organitzadora per tal d’assaben-
tar-los del contingut. 

QUART.- Traslladar el present acord a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, sol·licitant alhora una revisió de l’expedient i de la 
seva valoració atenent els preceptes esmentats al punt segon del 
present acord i la possibilitat d’obtenir el finançament sol·licitat 
d’import 4.000 €.” 
      
3.2.- DENEGACIÓ DE FORMAR PART DEL PROJEC-
TE – SERVEI LOCAL D’ORIENTACIÓ FAMILIAR – 
PER NO TENIR EL MÍNIM D’INSCRITS. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
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Donar-se per assabentat de la no concessió del Servei Local d’Ori-
entació Familiar ofert per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de 
Campllong, per no haver assolit en nombre mínim d’inscrits. 

3.3.- ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE REDUC-
CIÓ DE L’IMPORT DEL PROJECTE “TEXT REFÒS 
D’ARRANJAMENT DEL FERM DE CAMINS PÚ-
BLICS RURALS DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG 
UTILITZANT ÀRID RECICLAT”
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Donar-se per assabentats de l’acceptació de la modificació del 
projecte inicial presentat a l’Agència de Residus, en els termes es-
tablerts en l’acord de Junta de Govern del dia 19 d’abril de 2012. 

“Primer - Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya 
que la subvenció atorgada d’import de 23.562,00.- € (Exp. 
Q0407/2011/00068) cobreixi el 97% de l’obra d’acord amb la mo-
dificació del projecte inicial redactat pels serveis tècnics munici-
pals “Text refós d’Arranjament del Ferm de camins públics rurals 
del municipi de Campllong utilitzant àrid reciclat dels residus de la 
construcció i formació de passos de tubs i passallisos mitjançant 
formigó reciclat””.

3.4.- I.E.S. CASSÀ DE LA SELVA. CONCESSIÓ 
AJUT.
Vist l’escrit tramès per l’Ampa de l’Institut d’Educació Secundària 
de Cassà de la Selva de data 2 d’octubre de 2012, sol·licitant un 
ajut econòmic per afrontar les despeses ordinàries; contractació 
d’una bibliotecaria, un psicòleg, donant diverses beques i ajuts als 
alumnes i fent diverses aportacions per comprar material pels 
alumnes. Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Atorgar amb la finalitat exposada un donatiu d’im-
port 150 €. 

4t.- PACTES PER ALS SERVEIS D’INFORMACIÓ I 
PUBLICITAT MUNICIPAL AMB RÀDIO CASSÀ DE 
LA SELVA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Acordar una aportació mensual d’import 125 € per 
als serveis que tot seguit s’indicaran els quals poden ser ampliat 
si es considera convenient sense modificació de l’import a abonar, 
sempre que la campanya ho requereixi: 

RÀDIO: Desenvolupar les funcions bàsiques d’emissora local.

1. Campanyes publicitàries de Festa Major, fires, festivals, actes 
i activitats diverses del municipi i espais de servei. 5 passis diaris 
per a cada informació o falca.
2. Informacions municipals incloses als butlletins informatius.
3. Entrevistes amb periodicitat pactada amb els representants 
del consistori i/o de la societat civil.
4. Promoció del comerç local, amb descomptes especials pels co-

merços i empreses anunciants.
5. Campanya de promoció del comerç local de Campllong a partir 
de 15 euros per empresa i mes, amb unes falques curtes per re-
cordar el nom i adreça de la botiga o empresa.

INTERNET: Portal informatiu cassainformacio.cat

1. Publicació d’informacions destacades del municipi a la pàgina 
de portada, que s’actualitza de forma permanent.

5è.- ATORGAMENT PRÒRROGA DE FINALITZACIÓ 
D’OBRES EXPEDIENTS NÚMS.: 45/2006 I 46/2006
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Atorgar una pròrroga amb termini màxim del 31 de 
desembre de 2014, per l’acabament de les obres emparades per 
les llicències núm. 45/2006 i 46/2006, d’acord amb la disposició 
transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modifi-
cació del text refós de la Llei d’Urbanisme.

6è.- DESPATX ORDINARI

6.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde propo-
sa informar als assistents de les comunicacions rebudes, des de 
l’última sessió a dia d’avui, per tal de que els reunits es donin per 
assabentats. 

6.2.- Igualment els reunits comenten el següent escrit: 

Del Consell Comarcal del Gironès (NRE 1185 del dia 9 d’octubre), 
informant que a final d’any acaba la vigència de dos anys del 
contracte de compra agregada dels serveis de telefonia i accés 
a internet, i que la proposta del Consorci Localret és la prorroga 
del contracte fins a l’adjudicació d’un de nou, sol·licitant alhora 
que l’Ajuntament manifesti per escrit la voluntat de prorrograr el 
contracte vigent fins a la renovació del mateix. 

Els reunits acorden traslladar al Consell Comarcal del Gironès, 
la voluntat de prorrogar el contracte vigent referent a la compra 
agregada dels serveis de telefonia i accés a internet. 

De la Delegació Territorial del Govern a Girona del Servei Terri-
torial del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya (NRE 
1182 del dia 08 d’octubre), informant de les condicions i requisits 
que han de complir el joc de la Quina i recordant que cal la co-
municació prèvia al Serveis territorials del Joc i d’Espectacles de 
Girona la seva realització que pot dur-se a terme entre els dies 1 
de desembre de 2012 i el 6 de gener de 2013, ambdós inclosos.

Els reunits acorden comunicar a la Delegació Territorial del Go-
vern a Girona del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles de la 
Generalitat de Catalunya que els dies 25 i 26 de desembre de 2012 
i dia 1 de gener de 2013 tindrà lloc el joc de la quina a Campllong, 
organitzat per aquests Ajuntament.



El gra i la palla A9

Cop d’ull a les actes municipals 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 30 D’OCTUBRE DE 2012

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DEL DIA  27/09/2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 27/09/2012. 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els fa-
miliars dels infants nascuts en el municipi en els darrers 
mesos. Els reunits manifesten conformitat i, per unani-
mitat, acorden d’adreçar la comunicació proposada pels 
naixement de la JOANA FERNANDEZ BOSCH.

Tot seguit el Sr. Freixas es refereix al recent traspàs del 
Sr. LLUIS ESTEVA XIRGO, pare del Sr. Xavier Esteva, re-
gidor de la última legislatura de l’Ajuntament de Camp-
llong. Els regidors presents en l’acte acorden transmetre 
als familiars el sincer condol de la Corporació junt amb la 
manifestació de sentiment i respecte.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES

Els reunits comenten la reunió amb l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva, a la qual van assistir el Sr. Freixas i el Sr. Car-
rera, per  desencallar les liquidacions pendents pels ser-
veis prestats de residència geriàtrica i llar d’Infants entre 
els anys 2005 i 2010, ambdós inclusius i d’acord amb el 
conveni signat el 15/06/2002 referent a la col·laboració 
entre els ajuntaments de Cassà de la Selva, Campllong, 
Llambilles i Sant Andreu Salou per la prestació dels ser-
veis de residència geriàtrica i llar d’Infants per part de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva a la resta de municipis 
veïns.

4t.- CONCESSIÓ D’AJUTS DE SUPORT ECONÒ-
MIC A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA  - ANY 
2012.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

1r.- Aprovar les sol·licituds i concedir els ajuts econò-
mics que seguidament es detallaran, en el marc de la 
convocatòria al·ludida i amb les finalitats i objectius que 
consten detallats en cada una de les peticions correspo-
nents com es presenta a continuació en el següent re-
quadre:

2n.- Comunicar als interessats l’atorgament dels ajuts 
detallats amb indicació expressa de l’obligació que els 
pertoca de justificar la despesa efectuada, aportant docu-
mentació acreditativa suficient i ajustada al contingut de 
la petició formulada al seu dia.

1r.- DESIGNACIÓ MEMBRES DE LA MESA 
ELECTORAL PER LES ELECCIONS AL PARLA-
MENT DE CATALUNYA 2012. 

Expedient Grau  dependència Registre entrada Import atorgat
Dte. 50% SAD abonat per 

l’Ajuntament
Total a percebre

1/2012 Grau III Nivell 2 1116 3.000 705,08 2.294,93

2/2012 Grau III Nivell 1 1120 2.625 812,91 1.812,09

3/2012 Grau III Nivell 2 1033 3.000 0 3.000

4/2012 Grau III Nivell 1 1144 2.625 680,19 1.944,81

5/2012 Grau III Nivell 2 1122 3.000 0 3.000

6/2012 Grau III Nivell 1 1159 1.500 0 1.500

Total ajudes 13.551,83

De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, mo-
dificat per la LO 2/2011, de 28 de gener, es proposa 
procedir a la designació mitjançant sorteig públic dels 
membres de les taules electorals que s’hauran de cons-
tituir el proper dia 25 de novembre amb motiu de la 
celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya 
Corts Generals, convocades per RD 1329/2011, de 26 
de setembre. 
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2012

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 18 D’OCTU-
BRE DE 2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 19/04/2012

2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES
Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

2.1.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la relació de 
despeses indicades a la llista per import total de 17.234,09.- €.

2.2.- Igualment se sotmet a consideració dels regidors el se-
güent pagament: 

2.2.1.- Consell Comarcal del Gironès, 2.034,68.- € corresponents 
als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de SETEMBRE de 
2012 (liquidació núm. 266/12 MA): 

SETEMBRE

Residus sòlids urbans - mobles i trastos 172,39

Neteja viària 517,49

Recollida selectiva (vidre, paper, envasos) 315,81

Deixalleria 67,36

Recollida fracció orgànica 264,48

Servei recollida poda 29,57

Servei tractament poda 0,68 tn a 22,88 €/t 15,56

Servei recollida rebuig 652,02

TOTAL 2.034,68

2.2.2.- Consell Comarcal del Gironès, 3.000.- € corresponents 
a la redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) d’acord 
amb la metodologia i documentació marc de la Diputació de Giro-
na (liquidació núm. 293/12 MA).  

2.2.3.- Consell Comarcal del Gironès, 300.- € corresponents a 
l’aportació econòmica de l’annex al conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong, per 
a l’organització del Festival d’arts escèniques EMERGENT 2012. 

2.2.4.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT cor-
responent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2012 amb el 
següent detall:  

SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part variable (SAD) 

3r. Trimestre 1.437,80 (260 hores)

2.2.5.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT cor-

responent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2012 amb el 
següent detall:  

SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Octubre 331,81

2.2.6.- DIPSALUT, primer pagament d’import 600.- € en concep-
te d’higienització i dinamització del parc urbà de Campllong del 
conveni signat i vigent per tres anualitats. 

3r. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ACCEPTACIÓ. 

3.1 -  DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT. 
Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

Primer.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la 
següent subvenció: 

EXPEDIENT: 1081/2012
CONCEPTE: Motivacions pel col.lectiu juvenil de Campllong 
IMPORT SUBVENCIÓ: 620.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 15/11/2012

3.2 -  DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 
Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

Primer.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, 
la següent subvenció: 

CONCEPTE: Compensació càrrecs electes 
IMPORT SUBVENCIÓ: 12.210,24.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 31/01/2013

** Atès que la diponibilitast pressupostària no ha sigut sufici-
ent per atendre el conjunt de les sol·licituds, s’ha aplicat una re-
ducció de 1,52% dels imports mensuals (import sol·licitat inicial 
12.398,76.- €) 
      
4t.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ÀREA DE COOPERA-
CIÓ LOCAL, CULTURAL I D’ACCIÓ SOCIAL – BIBLI-
OTEQUES. SOL.LICITUD. 
Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

Primer.- Sol·licitar a l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i Acció 
Social – Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, una sub-
venció equivalent al 50% del cost de les despeses previstes, de 
setembre de 2012 al setembre de 2013, destinades a inversions a 
la Sala de lectura pública municipal de Campllong. 

Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona. 
 
5è.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL DEUTE 
PENDENT A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ 



El gra i la palla A11

Cop d’ull a les actes municipals 
El cens electoral era de 355 persones i el percentatge de vot 
ha estat del 81,69% 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
En aquest punt, els regidors comenten les activitats que han 
tingut lloc aquests darrers caps de setmana, començant pel 
dia 11 de novembre que tingué lloc la vuitena Marxa Popu-
lar, la jornada de portes obertes del Museu del Camp i la 
Castanyada popular, amb una assistència de 150 persones 
a la caminada i a prop de 70 persones a la Castanyada, els 
reunits volen fer constar l’agraïment del Consistori a tots els 
participants. 

Tot seguit també es vol deixar constància de la Diada de la 
Gent Gran que es va celebrar el diumenge 18 de novembre, 
on els homenatjats, els major de 65 anys, i els familiars i 
amics que els acompanyaven van gaudir d’una missa, acom-
panyada de la cobla la Selvatana, una petita ballada de sar-
danes i tot seguit un dinar popular. Durant els actes, es va 
fer entrega als homenatjats d’uns obsequis de record i una 
fotografia conjunta, donant per acabada la diada  amb un 
concert de cobla a càrrec de la Cobla la Selvatana. El con-
sistori vol agrair a totes les persones que van col·laborar en 
l’organització el seu treball i esforç ja que la diada va anar 
molt bé i als cuiners “el grup d’en Mies” pel seu excel·lent 
treball. 

El Regidor Sr. Carrera, vol fer constar que s’ha donat de bai-
xa l’aula de música que l’escola de música del Gironès tenia 
a Campllong, ja que s’ha traslladat a Riudellots de la Selva, 
atès que era més còmode pels alumnes. 

El mateix Regidor, també informa als assistents de la carta 
rebuda del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya informant que referent al curs 2011-2012 amb el 
qual es va iniciar la Llar d’infants “El Tractoret” de Camp-
llong, es prenia el compromís de fer front a la quantitat de 
1.300 € per alumne. 

4t.- DECLARACIÓ DE DESERT DE L’ALIENACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFER-
TA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA, UN SOL 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ, DE LES QUATRE 
PARCEL·LES DE SÒL INDUSTRIAL, SITUADES 
AL POLÍGON “LES FERRERIES” NÚMS. 19, 
21A, 21B I 25B.

DE LA SELVA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
LLAR D’INFANTS ALS NOSTRES HABITANTS
Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la liquidació del deute pendent ascendent 
a la quantia total de DOTZE MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB 
VINT-I-SET CÈNTIMS D’EURO (12.088,27.-euros) a favor de l’Ajun-
tament de Cassà de la Selva pels serveis prestats de residència 
geriàtrica i llar d’Infants entre els anys 2005 i 2010, ambdós in-
clusius.

6è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les comunicacions rebudes, des de l’última sessió 
a dia d’avui, per tal de que els reunits es donin per assabentats

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2012

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA  30/10/2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
30/10/2012

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde comenta la reunió mantinguda el passat dia 27 
de novembre, convocada per la Coordinadora de Salut Co-
munitària de l’IAS com a reunió prèvia a la constitució d’una 
Taula Tècnica de Salut que tindrà l’objectiu de treballar ple-
gats tots els municipis que formen l’ABS de Cassà de la Selva 
en la Promoció de la Salut del territori. 
Tot seguit, el Sr. Alcalde segueix comentant la reunió man-
tinguda dimecres passat amb el Sr. Xavier Domènech, cap 
de Àrea Bàsica Policial del Gironè-Pla de l’Estany, arran dels 
nombrosos robatoris ocorreguts al municipi. La reunió tenia 
la finalitat de programar una sessió  informativa amb el cos 
de Mossos d’Esquadra i tots els veïns de Campllong, per tal 
de que la població pregui consciència de la necessitat de que 
cal participar en la seguretat, informant de qualsevol inci-
dència visual al 112 i a l’Ajuntament i donar consells de con-
ductes a la gent per tal de evitar ser una possible víctima. 

Per acabar el Sr. Alcalde vol fer constar els resultats de les 
eleccions al Parlament de Catalunya que van tenir lloc el pas-
sat diumenge 25 de novembre, i que és el següent, amb vots 
i tant per cent: 

CiU PSC ICV-
EUiA

SI ERC PxC CUP UPyD Pirata.
CAT

UCE Eb C’s PP PAC-
MA

Farts.
CAT

PRE-
IR

En 
blanc

Nuls To-
tal

185 5 6 11 54 0 10 0 0 0 1 3 7 1 1 0 6 0 250

63,79 1,72 2,07 3,79 18,62 0 3,45 0 0 0 0,34 1,03 2,41 0,34 0,34 0 2,07 0 100
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Cop d’ull a les actes municipals
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - Declarar deserta la licitació de l’alienació mitjançant 
procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, un sol cri-
teri d’adjudicació, de les quatre parcel·les de sòl industrial, situa-
des al polígon “Les Ferreries” núm. 19, 21A, 21B i 25B.

SEGON - Sol·licitar al Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals informe referent a l’alienació directa, el qual 
haurà d’emetre en un termini màxim de 30 dies, segons el que 
preveu l’article 209 del TRLMRLC, en relació amb l’article 206.3a 
del mateix text legal i, en el mateix sentit, l’article 43 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre.

No produint-se cap intervenció, se sotmet la proposta a votació 
amb el següent resultat: 

- Vots a favor: 6
- Vots en contra: 0
- Abstencions: 0

5è.- APROVACIÓ ALIENACIÓ DIRECTA DE QUA-
TRE PARCEL·LES DE SÒL INDUSTRIAL SITUADES 
AL POLÍGON “LES FERRERIES” NÚMEROS 19, 
21A, 21B I 25B.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - Aprovar l’alienació directa de les quatre parcel·les 
de sòl industrial situades al polígon “Les Ferreries” números 19, 
21A, 21B i 25B, i la qual s’efectuarà d’acord allò estipulat a la nor-
mativa vigent i amb les mateixes obligacions estipulades a la lici-
tació (Plec de clàusules econòmiques i administratives aprovades 
a l’efecte per acord Ple 26/04/2012 publicat al BOP núm. 134 del 
11/07/2012)  i atenent a les precisions de l’informe favorable del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.

6è.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
CURS 2011-2012 I DEL PRESSUPOST PEL CURS 
2012-2013 DE LA LLAR D’INFANTS “EL NIU DE 
CAMPLLONG, S.L”
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - Aprovar la liquidació del curs 2011-2012 de la llar 
d’Infants de Campllong “El niu de Campllong, S.L”, que ha suposat 
per la Corporació una aportació econòmica de 51.872,62.-euros, 
dels quals es desglossen amb els següents conceptes:

CONCEPTE IMPORT

Anticipi Subvenció Generalitat 30.562,00

Aportació Ajuntament per equi-
libri pressupostari

13.413,30

Pagament per horari extra de 
17:30 a 18:30

6.817,32

Bonificacions de matrícules 1.080,00

TOTAL 51.872,62

SEGON - Aprovar el pressupost pel curs 2012-2013 que és 
el següent, així com l’aportació econòmica de l’Ajuntament 
que aquest pressupost implica ascendent a la quantitat de 
7.099,31 euros més les bonificacions de matrícula pels nens 
de Campllong que corresponguin, que a dia d’avui, ascendei-
xen a la quantitat de 1.200,00 euros:

PRESSUPOST DESPESES
COSTOS DIRECTES 108.450,52
Personal

Personal directiu 25.376,01

Mestres i educadores 39.263,51

Personal administratiu 0,00

Serveis complementaris 5.775,00
Béns i serveis

Material pedagògic 1.800,00

Assegurances 1.400,00

Manteniment 3.700,00

Neteja 6.200,00

Publicitat 250,00

Menjador 21.186,00

Vestuari 200,00

Gestoria 2.800,00

Imprevistos 500,00
COSTOS INDIRECTES 1.134,49

Amortitzacions tècniques (cons-
trucció)

0,00

Amortitzacions tècniques (infor-
màtica)

161,09

Amortització utillatge 1.023,40

Despeses financeres 150,00
TOTAL ANUAL COSTOS 109.785,01

PRESSUPOST INGRESSOS

Taxa matrícula 1.800,00

Taxa quota servei 52.972,40

Servei acollida matins 0,00

Reserva plaça 200,00

Servei menjador 21.780,00
TOTAL ANUAL INGRESSOS 76.752,40

7è.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2012. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - APROVAR inicialment l’expedient de transferèn-
cia de crèdit TCD 4/2012 del pressupost de despeses de la 
Corporació, que tot seguit es detalla:
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Cop d’ull a les actes municipals 
PARTIDES QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR

PARTIDA Denominació Import

Org. Fun. Eco. Treballs altres administraci-
ons - serveis socials

1.300

- 2 250

Total 1.300

PARTIDES QUE ES PROPOSEN MINORAR (A)

PARTIDA Denominació Import

Org. Fun. Eco. Treballs empreses i professio-
nals - benestar comunitari

1.300

- 1 227

Total 1.300

8è.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOSTARIS 5/2012.

PRIMER - Aprovar inicialment l’expedient de modificació de 
crèdit 5/2012 del pressupost de despeses de la Corporació, a 
finançar amb càrrec a l’anul·lació i baixes de crèdit i al roma-
nent de tresoreria, i el detall del qual és el següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

Org. Pro. Eco. Descripció Import

- 9 639 Escomesa elèctrica ampli-
ació Ajuntament

7.621,99

Total crèdits extraordinaris 7.621,99
SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Org. Pro. Eco. Descripció Import

- 4 619 Arranjament camins pú-
blics amb àrids reciclats

728,72

Total suplements de crèdit 728,72
MINORITZACIÓ DE CRÈDITS

Eco. Descripció Import

76101 Diputació, subvenció no-
ves tecnologies

1.588,37

Total minorització de crèdits 1.558,37

Total 9.939,08
FINANÇAMENT

Baixa de crèdits

- 9 625 Adquisició mobiliari i equi-
pament

- 3.241,01

- 9 626 Adquisició hardware i 
software informàtic

- 1.579,08

- 4 622 Adequació magatzem su-
permercat

- 3.843,26

Total baixa de crèdits - 8.663,35

Econ. Descripció Import

87000 RTL despeses generals 1.275,73

Total RTL 1.275,73

Total finançament 9.939,08

9è- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2013

A) Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL per a 
2013 i les seves BASES D’EXECUCIÓ, anivellat en despe-
ses i ingressos en la quantitat de nou-cents cinquanta-tres 
mil cinc-cents cinquanta dos euros amb vuitanta cèntims 
(953.552,80).
 
ESTAT DE DESPESES:

Cap.1 Despeses de personal 189.898,76

Cap.2 Despeses corrents en béns i serveis 517.434,04

Cap.3 Despeses financeres 2.700,00

Cap.4 Transferències corrents 68.850,00

Cap.5 Fons de contingència i altres imprev. 42.270,00

Cap.6 Inversions reals 63.400,00

Cap.7 Transferències de capital 0

Cap.8 Actius financers 0

Cap.9 Passius financers 69.000,00

Total 953.522,80

ESTAT D’INGRESSOS:

Cap.1 Impostos directes 360.000,00

Cap.2 Impostos indirectes 20.000,00

Cap.3 Taxes, preus públics i altres ingressos 238.337,90

Cap.4 Transferències corrents 242.630,24

Cap.5 Ingressos patrimonials 30.884,66

Cap.6 Alienació d’inversions reals 0

Cap.7 Transferències de capital 61.000,00

Cap.8 Actius financers 0

Cap.9 Passius financers 0

Total 953.522,80

B) Aprovar la plantilla de personal municipal integrada 
pels llocs de treball següents:

PERSONAL FUNCIONARI:
Habilitació Nacional:
Secretari - Interventor: núm. de places: 1; grup A1
Escala Administració General:
Auxiliar Administratiu/va: núm. de places: 1; grup C2   
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PERSONAL LABORAL:
Arquitecte tècnic/a: núm. de places: 1
Assimilable al  grup A2

Animador/a socio-cultural: núm. de places: 1
Assimilable al grup C1

Auxiliar administratiu/va: núm. places: 1
Assimilable al grup C2

Operari manteniment: núm. de places: 1
Assimilable al grup APST

C) Aprovar per a l’exercici 2013 el pressupost de la societat 
Campllong Iniciatives SA i el de l’Organisme Autònom Museu 
d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals de Campllong 

10è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 68/2012 A LA 84/2012.  
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funci-
onament i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 
28 de novembre -,  es dóna compte de les resolucions d’alcaldia 
dictades des de l’última sessió: de la núm. 68/2012 a la 84/2012.

Núm.: 68/2012
Ref.: Liquidacions impost sobre increment valor terrenys de 
naturalesa urbana.

Núm.: 69/2012
Ref.: Esmena sol·licitud subvenció DIPSALUT programa PM07

Núm.: 70/2012
Ref.: Trasllat de condicions per a la col·locació d’un rètol se-
nyalització de l’activitat de Turisme rural Mas Garriga de Sant 
Andreu Salou

Núm.: 71/2012
Ref.: Liquidacions impost sobre increment valor terrenys de 
naturalesa urbana.

Núm.: 72/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 17/2012 – 6 Ca-
tes de 1x0,4 m2, per proves d’estanqueitat i purgat de la xarxa 
de gas per posar-la en servei – Gas Natural Distr. 

Núm.: 73/2012
Ref.: Liquidació obres menors any 2010 i 2011 Joaquim Albertí, SA 

Núm.: 74/2012
Ref.: Trasllat informe tècnic XAVIER ALSINA FALGÀS referent 
a la Pla de millora urbana de transformació de l’àmbit qualifi-
cat Residencial Preexistent del sector industrial “Les Ferreri-
es” de Campllong, per al seu destí a usos industrials        

Núm.: 75/2012
Ref.: Trasllat informe tècnic XAVIER ALSINA FALGÀS referent 
a la Modificació puntual del Text Refós del Pla de millora urba-
na de transformació de l’àmbit qualificat Verd Privat del sector 
industrial “Les Ferreries” de Campllong, per al seu destí a usos 
industrials        

Núm.: 76/2012
Ref.: Compensació de Deutes - Liquidació obres menors any 
2010 i 2011 Joaquim Albertí, SA.  i conveni utilització de la de-
puradora i aportació voluntària per l’adquisició d’un marcador 
electrònic pel pavelló municipal 

Núm.: 77/2012
ref.:  Resolució en relació a l’AJORNAMENT DE LA SUSPEN-
SIÓ DEL TRÀMIT DE CONSTRENYIMENT del deute dels Srs. 
Esgleyes/Banal i la Junta de compensació del Polígon 2 del 
sector industrial Les Ferreries de Campllong, per les quotes 
d’urbanització

Núm.: 78/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 22/2012 – Anna 
Bancells i Bagudanch – canvi paviment cuina. 

Núm.: 79/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 16/2011 – DIO-
NÍS FRIGOLÉ I ESTEVA – arranjament façanes i porxo. 

Núm.: 80/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 21/2012 – ES-
TEVE PRUNELL I CIURANA – instal·lació pèrgola i xemeneia 
per llar de foc.  

Núm.: 81/2012
Ref.: Liquidació d’anuncis i taxes per la tramitació del Pla Par-
cial SUD-2 ampliació del Polígon Industrial Les Ferreries 

Núm.: 82/2012
Ref.: Liquidació de despeses per la tramitació del projecte 
de reparcel·lació i dels Estatuts i Bases d’actuació de la Jun-
ta de Compensació, del Polígon 2 del Polígon Industrial “Les 
Ferreries” 

Núm.: 83/2012
Ref.: Comunicació prèvia de primera ocupació de l’immoble 
Can Maret situat al veïnat de Can Dionís , exp. núm. 11/2010 
– Eva Bosch Vilalta

Núm.: 84/2012
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 27/2010, Joaquim Albertí, SA – Construcció d’un 
magatzem de la sala blanca

Els reunits es donen per assabentats.  
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 13 DE DESEMBRE DE 
2012

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 15 DE NO-
VEMBRE DE 2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
15/11/2012. 

2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ 
DE DESPESES DIVERSES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

2.1.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase 
ADO) de la relació de despeses indicades a la llista per im-
port de 18.920,64.- €.

2.2.- Igualment se sotmet a consideració dels regidors el 
següent pagament: 

2.2.1.- Consell Comarcal del Gironès, 3.604,20.- € corres-
ponents als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes d’ 
OCTUBRE de 2012 (liquidació núm. 302/12 MA): 

Residus sòlids urbans- mobles i trastos 172,39

Neteja viària 517,49

Recollida selectiva (Vidre, paper, envasos) 315,81

Deixalleria 67,36

Recollida fracció orgànica 264,48

Taxa impropis form - 1r i 2n trimestre 2012 - 0,69 
tn x 72,35 € tn

49,58

Servei de recollida de rebuig -FCC 652,02

Servei de tractament rebuig (Solius) setembre 
(10,88 tn x 57,19 € tn)

622,23

Servei de tractament rebuig (Solius) octubre 
(11,88 tn x 57,19 € tn)

674,84

1 compostador de 420l Juan Hidalgo - ampliació 268,00

Total 3.604,20

2.2.2.- Consell Comarcal del Gironès, 1.324,47.- € cor-
responents als serveis d’un tècnic a hores a sol·licitud de 
l’Ajuntament per cobrir la baixa per maternitat de la titular, 
mesos de Setembre i OooOctubre (49 h. a 27.03€) – ref. 
12/048. 

2.2.3.- Consell Comarcal del Gironès, 2.282,32.- € corres-

ponents a la direcció d’obres de l’Ampliació de l’Ajuntament 
– Ref. 12/020.

2.2.4.- Consell Comarcal del Gironès, 7.132,46.- €, cor-
responents a l’ampliació de la redacció del projecte i el Pla 
de seguretat i salut de l’obra Ampliació del Local Social 1a. 
Fase – Ref. 12/021. 

2.2.5.- Consell Comarcal del Gironès, 16.807,54.- €, cor-
responents a la direcció d’obres del projecte Ampliació del 
local social 1a. Fase – Ref. 12/022. 

2.2.6.- Consell Comarcal del Gironès, 5.059,92.- €, corres-
ponents al projecte de l’obra Ampliació del Local Social 2a. 
Fase – Ref. 12/023. 

2.2.7.- Consell Comarcal del Gironès, 2.061,00.- €, cor-
responents a la direcció de l’obra titulada Construcció d’un 
altell al magatzem municipal – Ref. 12/024. 

2.2.8.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT 
corresponent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2012 
amb el següent detall:  

SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Novembre 331,81

3r.- SUBVENCIONS DIVERSES.  ACCEPTACIÓ 
1. DIPSALUT (NRE 1416 del dia 30 de novembre), d’atorga-
ment d’una subvenció d’import 1.200€, pel foment i pràctica 
de l’esport Campllong 2012. 

2. DIPSALUT (NRE 1449 del dia 11 de desembre), d’atorga-
ment d’una subvenció d’import  823,82€, pel control i lluita 
de plagues urbanes – rosegadors - 2012. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment cor-
poratiu, les subvencions exposades. 

4t. EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTI-
QUES 
Concessió de les següents llicències urbanístiques 

Exp. núm. 11/2012
Promotors: F.S.T.
Obres autoritzades: Obres de construcció d’una edificació 
auxiliar per a garatge de maquinària i eines del camp. 
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Emplaçament de les obres: Veïnat de les Ferreries – Mas 
Tomàs
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal·
lacions: 884.- €
Fiança afectació de la via pública i altres elements del do-
mini públic:575.- €
Fiança per a gestió de residus: 150.- €

Exp. núm. 07/2012
Promotor:X.A.O.
Obres autoritzades: Ampliació de l’encaixat i sales blan-
ques en una indústria càrnia
Emplaçament de les obres: “La Selva”, indústria càrnia pro-
pietat de Joaquim Albertí, S.A
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal·
lacions: 2.711,16 .- €
Fiança afectació de la via pública i altres elements del do-
mini públic: 1.200.- €
Fiança per a gestió de residus: 459,54.- €

5è.- PUOSC 2013-2016: APROVACIÓ DE 
SOL.LICITUDS A LA CONVOCATORIA I SOL-
LICITUD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA 
REDACCIÓ DE PROJECTES O MEMÒRIES A 
PRESENTAR. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Aprovar les sol·licituds, que tot seguit es diran, 
a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalu-
nya pel període 2013-2016 d’acord amb les bases que es-
tableixen el Decret núm. 155/2012, de 20 de novembre els 
següent projectes: 

a) Bases específiques de la línia d’inversions: 

Anualitat: 2014 – Projecte per d’instal·lació de la xarxa de 
fibra òptica al municipi de Campllong. 
Anualitat 2016 – Projecte Deixalleria Municipal

b) Bases específiques de la línia de manteniment i conser-
vació (s’abonarà el 100% de les despeses justificades amb 
el límit que s’estableixen les fórmules de l’annex 9 del De-
cret 155/2012 i distribuïda un 25% per cada anualitat).  

c) Programa de cooperació municipal de la Diputació de Gi-
rona: 

Anualitat 2014 - Projecte millora veïnat de la Bruguera: Re-
esfaltat camí públic i arranjament del punt de confluència 
dels camins de Campllong/Llambilles/Fornells. 

Segon - Sol·licitar del Consell Comarcal del Gironès assis-
tència tècnica per a redacció de: 

1. Projecte per d’instal·lació de la xarxa de fibra òptica al 
municipi de Campllong.

2. Projecte millora veïnat de la Bruguera: Reesfaltat camí 
públic i arranjament del punt de confluència dels camins de 
Campllong/Llambilles/Fornells.

6è.- ESCOLA PUIG D’ARQUES. ATORGAMENT 
AJUT ECONÒMIC
Vist l’escrit tramès per l’Escola Puig d’Arques de Cassà de 
la Selva, sol·licitant ajut econòmic per afrontar despeses 
ordinàries; 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer - Atorgar amb la finalitat exposada un ajut econòmic 
d’import 150.- €. 

7è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa 
informar als assistents de les comunicacions rebudes, des 
de l’última sessió a dia d’avui, per tal de que els reunits es 
donin per assabentats.
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anivellar i donar la pendent corresponent als camins. Aquests 
camins es deixen perfectament humitejats i posteriorment es 
compacten amb el corró.
Prèviament a l’estesa de l’àrid reciclat, es saneja la superfície 
dels camins i s’hi realitzen passos de tubs allà on són neces-
saris, per tal de garantir la correcta evacuació de les aigües 
pluvials d’aquests camins. 
També s’han executat dos passallissos a través de la pavimen-
tació amb formigó reciclat en massa; un d’ells al camí que va 
de la carretera C-25 fins a Can Guitó i l’altre, al camí de Can 
Guitó, en el punt que creua amb la riera de Campllong. 

Que ràpid que passa el temps! Du-
rant aquests primers mesos de curs 
hem treballat molt i hem fet moltes i 
moltes coses...

Primer de tot vam començar a 
parlar de la tardor i de tot el que 
passava durant aquesta estació de 
l’any. Per poder entendre-ho millor, 
els de P2 vam anar a passejar pel 

poble i així vam poder veure les fulles dels arbres a terra i les 
vam poder trepitjar, jugar-hi... que divertit que va ser!

Els més petits, com que alguns encara no caminàvem. ho 
vam fer des de la classe. La senyoreta ens va portar una bossa 

El 5 de novembre de 2012 passat es van iniciar les obres d’ar-
ranjament del ferm de diversos camins públics rurals empla-
çats als veïnats de les Ferreries, de la Bruguera, de Can Ca-
nyet i de Can Bosch, que estaven en mal estat, per tal de poder 
garantir una correcta comunicació entre els diversos veïnats 
del poble, amb els municipis veïns i amb el nucli urbà. 
Aquests camins s’estan arranjant mitjançant l’estesa d’una 
capa de material granular reciclat del formigó, de granulome-
tria 0/40 mm, a través d’un gestor autoritzat a Catalunya. Es 
descarrega a la superfície dels camins amb camions dúmpers 
amb cadenes i s’hi fan dues passades de motoanivelladora per 

ARRANJAMENT DEL FERM DE DIVERSOS CAMINS PÚBLICS RURALS DE 
CAMPLLONG UTILITZANT ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUC-
CIÓ I FORMACIÓ DE PASSALLISOS MITJANÇANT FORMIGÓ RECICLAT

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”

Arranjament del ferm Adequació d’un passallís

de fulles i vam poder jugar i experimentar-hi. Després vam fer 
un dibuix de la tardor!
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LOCAL SOCIAL

El Local Social pretén ser un lloc de trobada on petits i grans 
pugin gaudir i escollir entre un munt d’oportunitats d’aprenen-
tatge com conèixer o aprendre coses noves.

Durant l’octubre s’hi van iniciar els cursos anuals. Aquest 
any hem augmentat l’oferta gràcies a la nova sala polivalent 
que permet la simultaneïtat d’activitats. Podreu escoltar tam-
bé la informació d’aquests nous cursos que es van promovent 
durant l’any a través de Ràdio Cassà. Cursos nous, professors 
nous, activitats noves... més moviment.

A part de l’inici dels nous cursos, des del local hem comen-

çat a programar activitats d’oci. A l’octubre vam intentar fer 
un intercanvi de joguines que no va resultar i també fer una 
caminada fins el Santuari de la Mare de Déu dels Àngels on 
ens vam quedar 22 participants.

Durant el novembre vam fer la jornada popular de tardor 
durant tot un dia: primerament, al matí, vam fer la vuitena 
marxa popular; al migdia vam assistir a la jornada de portes 
obertes del Museu d’Eines antigues del camp d’oficis tradicio-
nals de Campllong, on els grallers, timbalers i el gegant Quirze 
ens van fer una bonica actuació. I finalment, a la tarda, casta-
nyada per a tothom a davant del pavelló. Un dia esplèndid on 
el fred va treure un xic el nas.

Cal recordar que durant l’octubre, novembre i desembre 
hem continuat oferint les sessions del parc de Salut, on la San-
dra Sarrinat, professora del curs de Condicionament Físic, ens 
ha proposat dinamitzacions saludables a l’aire lliure.  

Durant l’últim mes de l’any, les activitats van anar cada ve-
gada a més. Com cada any per Nadal, el Local Social és lloc de 

Tot seguit va arribar el Nadal, vam fer molts tallers i ma-
nualitats per deixar la classe ben maca! Un dia al matí algú va 
tocar el timbre i... sabeu qui era? El tió! Tenia molta fred i de 
seguida el vam entrar cap a dins. Cada dia li donàvem menjar 
perquè així pogués cagar un regal ben xulo!! També vam tenir 
una visita sorpresa, va venir un patge reial, ens va explicar un 
conte, ens va donar les cartes i ens va tirar una pols màgica 
per sobre. Ja veieu que ha sigut un trimestre molt ocupat... 

Ara ja som a l’hivern i estem fent un munt de coses sobre 
aquesta estació però ja us ho explicarem més endavant...
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CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
Durant el mes d’octubre, els jubilats vam participar a la pujada 
als Àngels que es va organitzar des del Local Social de Camp-
llong. A molts ens venia de gust fer un bon tiberi al santuari de 
la Mare de Dèu dels Àngels i ens n’hi vam anar amb cotxe per 
tal d’ajuntar-nos a la colla que hi havia anat caminant.

Al mes de novembre ja vam començar altre cop amb activi-
tats plantejades únicament per a nosaltres; com les xerrades 
per a la gent gran que ens va fer l’Anna Roca Camps, farma-
cèutica de Riudellots de la Selva. L’Anna, el dia 14 ens va parlar 
sobre la diabetis i ens va fer unes esplèndides recomanacions 
higienico-dietètiques i d’autocontrol. El dia 28, en canvi, ens va 
venir a parlar sobre les interaccions dels aliments amb els me-
dicaments que prenem cada dia. Aquesta xerrada va ser molt in-
teressant ja que resulta que no pots menjar depèn de quines co-
ses quan et prens alguns medicaments. Cal estar-ne a l’aguait. 

Al novembre també vam ser els protagonistes de la festa 

en l’homenatge de la gent gran que va anar perfecte. A més a 
més, molts socis del casal de jubilats que no viuen a Campllong 
també ens van voler acompanyar en aquesta diada. Ens vam 
fer uns tips de riure i de menjar!

I com ja sabeu, cada setmana ens trobem els dimarts a 
berenar per fer una mica de col·loqui i celebrar aniversaris. I, 
com ja us podeu imaginar, l’últim mes de l’any no podia pas ser 
una excepció. Fins i tot hi va haver un dimarts en què tots vam 
col·laborar per fer el nostre típic pessebre nadalenc.  Mireu 
que sí en va quedar de bonic!

I per descomptat, també vam fer l’excursió nadalenca de 
cada any. Aquesta vegada vam visitar la Casa de Màgia del Mag 
Xevi que va fer una actuació només per a nosaltres. Després 
vam anar a veure els Diorames de Solius que ens van agradar 
molt i molt. Per acabar, vam venir a dinar al Restaurant del 
Local Social que ens van fer un menú amb arròs. Boníssim!

El dia 11 de novembre va tenir lloc la vuitena Marxa Popular, 
la jornada de portes obertes del Museu del Camp  i la Casta-
nyada popular. 

De bon matí, uns 150 marxaires van gaudir dels paratges 
del municipi ja que, al contrari dels darrers anys, vam tenir un 
temps ideal per sortir a caminar. Els participants van poder 
escollir entre fer una ruta de 12 o 16 km. que finalitzava amb 
l’obsequi d’un bon esmorzar calent. 

Al migdia va obrir les portes l’espai destinat al Museu del 
Camp. Com cada any, aquests és el dia que es pot visitar tot 
el fons de peces i estris que constitueix el museu d’eines an-
tigues del camp i d’oficis tradicionals de Campllong. Enguany 
s’ha ampliat l’espai d’exposició, amb la construcció d’un altell, 
que ha permès fer més visible el treball i l’esforç que es realit-
za per al manteniment i conservació de les eines relacionades 
amb el camp i els oficis que les noves tecnologies han deixat 
en desús. 

Ja al capvespre, ens vam reunir per celebrar la tradicio-
nal castanyada. Els assistents van gaudir d’una bona vetllada 
acompanyats de veïns i amics. Unes 70 persones van omplir 
la sala polivalent del Local Social i, entre el berenar amb pa 
torrat amb tomata i botifarra acompanyat de vi o aigua i mol-
ta xerrameca, van acabar cruspint-se els 20 kg. de castanyes 
que tenia preparada l’organització. Gràcies a tots per haver-hi 
participat.

CAMINADA, CASTANYADA I JORNADA DE PORTES OBERTES AL MUSEU DEL CAMP

trobada, d’il·lusions, d’emocions i somriures. Vam començar el 
desembre amb un curs de cuina ben dolç i deliciós de cupcakes 
nadalenques (pàgina anterior), que es va haver de realitzar 
dos dies a causa de la demanda!  

El 16 de desembre es van organitzar les activitats de la Ma-
rató de TV3 on, gràcies a l’esmorzar solidari, les manualitats, 
la venda d’arbres de cartolina i el tast de vins, vam aconseguir 
uns 800 € que es van destinar a la investigació sobre el càncer.

Tot però no van ser bones notícies: la participació de la 
gent del poble en el concurs de pessebres va ser menor del 
que havíem esperat. Tot i això, ja s’anava acostant amb ànsia 

l’arribada del Nadal i tots plegats ja ens començàvem a ne-
guitejar.

I al cap de pocs dies, entra quina i quina, ens arribaven els 
patges reials que venien a buscar les cartes de tots els nens 
i nenes del poble per donar-les als reis mags de l’Orient, que 
el dia cinc de gener, ens van fer una visita molt acollidora. En 
veure’ls amb les carrosses tots ja estàvem ben nerviosos; ja 
teníem ganes d’anar a dormir per descobrir què ens haurien 
dut l’endemà. Però abans, calia preparar-un vas de llet i unes 
galetes pels reis i els seus camells, que des de l’Orient venien 
afamats. 
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Cada dos anys, des de l’Ajuntament de Campllong i gràcies 
a una colla de voluntaris del poble, es realitza la Festa en 
Homenatge de la Gent Gran. Aquest any, el 18 de novembre 
es va fer una jornada completa pensada i adaptada per els 
nostres avis, àvies, jubilats i jubilades més estimats.

La festa va començar a mig matí amb una missa de 12 a 
l’església de Campllong. En acabar la missa, on es va donar 
una petita ofrena en forma de rosa de record, la Selvatana 
ens va fer ballar amb tres sardanes. Tot i que el temps no 
acompanyava i ens vam haver de traslladar al pavelló per 
ballar-les, ens ho vam passar d’allò més bé.   

Seguidament ja ens en vam anar cap a dinar que ens 
servien uns joves voluntaris a la sala nova del Local Social. 
De primer vàrem menjar amanida catalana i un pica pica 
exquisit organitzat pels restaurants de la zona: croquetes, 
crema de carbassa, salmó fumat, cargols...  

De segon, un plat mariner de rap, calamar, sèpia i gam-
ba amb bolets i escarxofa. De postres vam degustar un pas-
tisset de mousse de llimona boníssim que a tots, tot i com de 
tips que estàvem, ens venien ganes de repetir. 

I evidentment, no podria pas faltar el cafè o el cigaló 
amb una mica de ratafia i grana per fer sobretaula i com-

FESTA EN HOMENATGE A LA GENT GRAN

partir la magnífica jornada amb els nostres familiar i amics. 
Un cop gairebé acabat l’àpat, l’Alcalde amb les seves jo-

ves ajudants, van repartir obsequis per a tothom. A tots els 
jubilats participants que fossin socis del Casal de Jubilats 
tant si vivien o no a Campllong, se’ls va obsequiar amb una 
fotografia emmarcada amb un bell poema. A la gent major 
de 80 anys se’ls va guardonar amb uns paraigües d’allò més 
bonics i funcionals.  A més a més, calia un element especial 
per l’home més gran del poble: en Lluís Hereu, a qui es va 
obsequiar amb una miniatura del gegant Quirze.

 Cap allà a dos quarts de 6 de la tarda, vam rebre un 
altre magnífic present amb el concert de Cobla i Veus de 
l’Orquestra Selvatana. La pell se’t posava de gallina escol-
tant la viva veu dels cantants d’una de les orquestres més 
anomenades.

El dia, tot i el mal temps, va anar tot rodó. Tots vam aca-
bar molt contents, satisfets i agraïts de la feina que havien 
fet l’Ajuntament i els voluntaris. 

Així doncs, com a últim punt a afegir, els jubilats volem 
donar les gràcies a tots i a totes: cuiners, músics, voluntaris 
i assistents per fer possible una altra vegada aquesta mag-
nífica jornada.
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Enguany la Marató de TV3 es va celebrar el diumenge 16 de 
desembre i des de l’Associació de Fires i Festes de Camp-
llong hi vàrem col·laborar organitzant un ja tradicional 
esmorzar solidari amb torrades, botifarra, beguda i coca. 
Després de l’àpat es va organitzar un taller de manualitats 
i es van vendre arbres de nadal fets a mà. L’actuació de 
la Colla Gegantera va amenitzar el matí i la jornada es va 
acabar amb el tast de vins "Un maridatge perfecte entre 

CAMPLLONG AMB LA MARATÓ DE TV3

vi i música", a càrrec per una banda del sumiller Eduard 
Solà, de Vins i Licors Grau de Palafrugell, i de l’altra de Joel 
Aranda, musicòleg, amb la col·laboració del Restaurant Can 
Xiquet de Campllong.

La recaptació d’aquesta diada va ser de 847 € que es 
van destinar a la investigació sobre el càncer. Volem agraïr 
a tots els que vàreu col·laborar-hi el vostre gest. Moltes 
gràcies a tots!
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Un any més es va convocar un concurs de pessebres la set-
mana abans de Nadal. Tots i cadascun dels pessebres parti-
cipants, que enguany van fer 7, eren especials, originals i, el 
més important de tot, fets amb il·lusió. Però n’hi va haver dos 
que destacaren dels altres i aquests van ser els guanyadors. 
El premi al millor pessebre tradicional va ser el realitzat per la 
família Pararols – Expósito i el premi al millor pessebre origi-
nal fou el realitzat per la Roser Rabassedas.

CONCURS DE PESSEBRES

Aquests premis es van entregaren el dia de Sant Esteve a 
la mitja part de la quina, durant la qual també es varen donar 
obsequis a tots els participats del concurs.
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El 24 de desembre es va celebrar la Missa del Gall amb acom-
panyament musical i acabada amb una cantada de nadales 
dels nens i nenes de Campllong. Tot seguit, després d’uns me-
sos d’assaig, es van escenificar els pastorets. Aquest any, en 
la majoria de quadres hi van haver novetats, ampliant i afegint 
nous textos. 
Des d’aquí felicitem a tots els nens i nenes que hi varen parti-
cipar i que a més d’un van deixar bocabadat per les seves dots 
interpretatives.
Després dels pastorets, els nens i nenes van cagar tots els tió 
i juntament amb els assistents van poder gaudir de xocolata 
desfeta i coca. Moltes gràcies a tots!

PASTORETS
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Els dies 25 i 26 de desembre i l’1 de gener es va celebrar la Quina a la Sala polivalent del Local Social. L’entrada va ser molt bona i 
fins i tot algun dia no hi cabia ni una taula més. Enguany s’han mantingut els tres dies però s’ha canviat el 6 de gener per l’1, amb una 
valoració molt positiva. Els premis que es van repartir van ser molt ben valorats pels assistents (televisors, dinars, sopars, viatges, etc).

QUINA

El dissabte 29 de desembre a les 9 del matí es va celebrar la tercera edició de la Crema-torrons. Els valents participants van desafiar la 
mandra i el fred i van fer una volta d’uns 20 km per camins i corriols del nostre poble, per a molts desconeguts, passant també per Sant 
Andreu Salou. La sortida va servir per passar-s’ho bé i cremar algunes de les calories acumulades de més durant els àpats de Nadal.

3r CREMA-TORRONS: sortida matinal amb bicicleta de muntanya!
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El diumenge 30 de desembre van arribar al nostre poble els Patges Reials de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Aquests, van 
poder parlar amb tota la mainada i recollir-los les seves cartes per fer-les arribar a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Els patges 
van quedar molt contents amb tota la mainada que van atendre.

PATGES
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El capvespre del 5 de gener, Ses majestats els Reis Mags de 
l’Orient van arribar a Campllong damunt la seva fantàstica car-
rossa ben carregats de regals per a grans i petits Els van donar 
la benvinguda els grallers i timbalers de la Colla gegantera que 
van fer una cercavila fins aturar-se just davant del Local Social.

Aquest any, Melcior, Gaspar i Baltasar van rebre als camp-
llonencs i campllonenques a la sala gran del Local Social on van 
fer els parlaments.Tots els nens i nenes van poder parlar-hi i 
demanar-los personalment els regals més desitjats. I un cop 
acabat, van marxar ben de pressa ja que els esperava una nit 
molt llarga i amb molta feina a repartir regals.

Tots desitgem que l’any que ve els Reis siguin tan generosos 
com aquest any i per això farem molta bondat durant el 2013.

CAVALCADA DE REIS

NOTA D’AGRAÏMENT: Agraïm especialment la col·laboració d’en Jordi Lamiel Camarasa per la cessió de les seves instan-
tànies dels actes que se celebren a Campllong
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ACTUACIONS GENERALS
Aquestes són les actuacions generals que hem de tenir en 
compte davant d’una cremada:

1  - Autoprotecció:
Cal recordar la importància d’autoprotegir-nos davant qualse-
vol situació de risc i així evitar afegir més víctimes a l’incident.

2  - Separeu l’accidentat de l’agent que li causa la cre-
mada i atureu el procés lesiu:
- Apagueu les flames per sufocació (ofegueu el foc amb una 
manta no sintètica, rebolcant-se per terra...).
- Ruixeu la zona cremada amb aigua fresca (no gelada ja que  
empitjoraria les lesions) durant 10 minuts, per tal d’arrosse-
gar restes de teixit, material i energia calorífica.
- Retireu la roba no adherida a la pell.
- Traieu tots els objectes que puguin comprimir les extremitats 
(anells, polseres, rellotges, etc.). Posteriorment a la cremada 
és habitual que s’inflamin aquestes zones.

3  - Avaluació de l’estat general de la víctima:
- Respira normalment? 
- Té la consciència alterada? Està inconscient?
- Atenció especial en casos per inhalació de fums!

4  - Eviteu la contaminació de les cremades. 

5  - Mantingueu la temperatura corporal de l’afectat 
amb mantes, llençols. Cal evitar la pèrdua de calor.

6  - Recolliu el màxim d’informació possible: agent cau-
sal, temps de contacte, espais tancats...

TRACTAMENT LOCAL DE LES CREMADES
Pel que fa al tractament, aquests són els passos a seguir:

1. Refresqueu la zona cremada amb aigua abundant: no la fregueu.

2. Eviteu l’aplicació d’ungüents i pomades ja que dificulten l’ex-
ploració posterior. Habitualment són greixoses i costa retirar-les.

3. Cremades epidèrmiques o de 1r grau: hidrateu abundant-
ment l’afectat i apliqueu-li vaselines i crema hidratant a la 
zona cremada.

4. Si apareixen butllofes (cremada dèrmica o de 2n grau) no 
les manipuleu (no les rebenteu ni buideu) i acudiu a un centre 
sanitari per curar-les. Podem aplicar gases humides amb ai-
gua o sèrum fisiològic pel trasllat.

5. Quan les cremades afecten els dits de les mans o els peus 
cal separar-los amb gases humides per evitar que s’adhereixin 
les zones cremades.

CONSELLS DE SALUT
LES CREMADES (2a part)

6. Si la cremada és d’origen químic:

1. Cremades per àcids: lesions de color marronós, d’aspec-
te sec i tacte endurit o crostós.

2. Cremades per àlcalis: lesions blanquinoses i d’aspecte 
humit i relliscós.

Tant si l’origen és àcid com base:

1. Protegiu-vos del contacte amb l’agent químic (esquit-
xos...) prenent les mesures adients.

2. Comenceu a ruixar ràpidament i de manera molt abun-
dant (si pot ser amb una mànega o amb dutxa) i contínua.

3. Retireu tota la roba que s’hagi impregnat de càustic. La 
intenció és disminuir el temps de contacte de l’agent amb 
la pell de l’afectat.

4. El temps aconsellat de rentat és de 20 minuts!

5. Els càustics en pols (per exemple, calç viva) no s’han de 
mullar ja que formen líquids molt corrosius i augmenten la 
cremada. Caldria retirar tanta pols com puguem i poste-
riorment mullar amb aigua de manera ràpida, abundant i 
continuada.

6. Apliqueu apòsits humits i traslladeu l’afectat a un centre 
sanitari o truqueu al Servei d’Emergències Mèdiques (112).

Si es sospita que la víctima ha inhalat fum (incendi en un lloc 
tancat, fosses nasals i/o boca enfosquides, veu ronca ...) cal-
drà traslladar-la sempre a un centre sanitari.
   
Consultori de Campllong

Foto: Graham Briggs (http://www.sxc.hu)




