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Carta de l’Alcalde

Fa pocs dies de la reunió del poble. Com ha estat norma no es-
crita els últims vint anys, el Govern Local presenta comptes als 

conciutadans. Sempre ha estat una reunió on tothom qui ha volgut 
expressar diferències de criteri o donar idees alternatives ho ha 
pogut fer. I de ben segur que si féssim un recull d’activitats i feines 
que han nascut al llarg dels anys en reunions d’aquestes quedarí-
em gratament sorpresos de l’eficàcia d’aquest model, una fórmula 
que ningú no ens ha imposat i que té trets de democràcia bàsica, 
d’arran de terra. I és que realment veig tres fórmules possibles 
de funcionar: una seria fer allò que previ debat decideix el poble; 
l’altra, plantejar la idea i convèncer el poble dels beneficis de la 
proposta en qüestió i, per últim, la tercera seria, amb la força del 
sufragi, tirar endavant i que cada quatre anys que l’electorat ho 
beneeixi votant. Al nostre poble, l’equip de govern utilitza principal-
ment les dues primeres i en urgències, l’última. Crec que la fórmula 
de Campllong és vàlida i que ho pot ésser per molt de temps. Fins 
i tot, altres municipis que no tenien aquesta experiència la comen-
cen a aplicar. En tot cas, aquest any vàrem fer una reunió en la qual 
els regidors varen explicar el que havien fet durant l’últim any i ho 
varen fer d’una manera acurada amb l’ajuda d’un document power 
point que anava acompanyant les seves explicacions.

La veritat és que tota l’activitat s’ha relaxat una miqueta. A Camp-
llong no som immunes a la realitat econòmica i les obres han anat 
decreixent, tot i que parats tampoc no ho estem. Sempre queden 
les feines de manteniment i el dia a dia (que a Campllong té un vo-
lum important) i tot i així podríem ressaltar l’arranjament de camins 
amb àrid reciclat. A l’àmbit cultural, la veritat és que, amb el cinturó 
una mica més estret, anem fent. És de ressaltar també la importàn-
cia dels cursos del Local Social. Reprenent el fil de la reunió, vull 
emfatitzar també la consolidació dels pressupostos participatius. 
Llàstima de no poder posar-hi més recursos (aquest any, 12.000 €). 
Un finançament destinat a implementar un ventall important d’ac-
tivitats lúdiques i d’altres que el sentit social ens fa complementar 
com, per exemple, les ajudes socials i el suport al teixit associatiu 
del municipi. La reunió va servir per presentar el pressupost per a 
l’anualitat 2013 que puja a: 12.150 € per part del Museu d’eines i 
oficis tradicionals de Campllong; 22.862 €, per part de Campllong 
Iniciatives S.A.U.; i 953.552 €, per part de l’Ajuntament de Camp-
llong, amb un consolidat total de 962.554,80 €. La reunió va acabar 
com sempre amb un tall de coca,  una copa de cava i... fins l’any 
vinent si no és que algun tema urgent ens fa trobar abans.

L’altre tema que ens ha ocupat aquest trimestre és la Fira i, ara 
que n’acabem de sortir, potser que hi fem una reflexió i exposem 
propòsits de cara a properes edicions. Estem d’acord que la Fira 
Comarcal de Primavera ha esdevingut l’activitat anual amb més 
ressò mediàtic i afluència de gent, ja no solament del nostre mu-
nicipi sinó també del nostre entorn geogràfic. En defin itiva, s’ha 
convertit amb l’element amb més potencial per fer-nos conèixer 
com a poble arreu de nostre país i més enllà i tot.

Doncs anem als propòsits: potser que aprofitem aquesta força des 
de totes les vessants, si ens convé, per vendre’ns com a poble i 
que les nostres empreses la puguin utilitzar com a catapulta de 
les seves activitats (és clar, aquelles que per la seva naturalesa o 

característiques en puguin treure profit). Segurament caldria fer 
un memoràndum de la penetració total de la Fira en els diferents 
marcs geogràfics i econòmics, amb aquelles eines que s’utilitzen 
per a la seva visualització anual (per exemple, la publicitat de dife-
rent tipus) i les que tenen una incidència permanent (per exemple, 
les visites a webs on surt la Fira, o altres). En tot cas, seria bo que 
aquells que hi volguéssiu aportar suggeriments així ho féssiu. 

Un altre propòsit té a veure amb l’esforç de molta gent. I tinguem 
clar que quan diem molta gent és exactament això, mai més clar. 
Hem de tenir en compte que, més o menys, la meitat d’aquest vo-
luntariat no viu a Campllong, encara que molts d’ells sí que hi tenen 
arrels i la majoria diguem que aquí es senten com a casa. És molt 
important que mai no es desmereixi la feina feta per tota aquesta 
gent. 

I aquí vull tocar un assumpte una mica domèstic però millor fer-hi 
un aclariment: per la Fira es reparteixen unes invitacions a totes 
les cases del poble. Per uns són molt poques (persones que van a 
gaudir de la Fira, tenen convidats etc.) i per altres, sobren totes o 
algunes (tota o part de la família està treballant a la Fira). És molt 
important que els veïns hi reflexionem. Tant la fórmula de repar-
tir menys invitacions com la de repartir-ne més són vàlides però 
permeteu-me que us digui que l’Ajuntament hi ha de fer l’equilibri 
entre el que vol i el que dol. Ja he dit abans que, si bé el proveï-
dor principal i els caps visibles de l’organització són voluntaris del 
nostre poble, hem de pensar que molts vénen dels pobles veïns i 
de més lluny. Per tant, tot plegat condiciona. Hem d’escoltar una 
Comissió mixta de la Fira que voldria donar el mínim d’entrades, 
sense cap mal propòsit, tot al contrari. Simplement per fer la Fira 
més solvent. D’altra banda, si donéssim moltes entrades segura-
ment no ajudaríem a tenir més voluntaris. O no té res a veure? 
Tampoc no s’hi val a dir que la Fira es paga amb els diners de tots 
perquè seria una veritat molt petita. El que sí us puc dir és que la 
Fira té l’esquena coberta mitjançant el pressupost local i, per tant, 
els diners dels ciutadans de Campllong (com també l’hi tenen altres 
activitats que es fan al nostre municipi). És per aquest costat que 
l’Ajuntament té el dret moral i econòmic de repartir una quantitat 
d’entrades per a cada casa i així ho continuarem fent en la quantia 
que segons l’any sembli adequada. En tot cas, l’equip de l’Ajunta-
ment està obert a rebre suggeriments al respecte i tenir-los en 
compte si tenen fonament, justificació i suport. Se’n podria parlar 
a la propera reunió del poble o a on sigui convenient, menys portar 
aquest tema a les guixetes de la Fira.

En tot cas, us emplaço a donar suport, des la posició de cadascú, a 
la Fira Comarcal de Primavera de Campllong perquè el deix que ens 
dóna és sobradament positiu i encara hem de fer que entre tots ho 
sigui més. I felicitem-nos tots plegats dels resultats de la 31a edició 
i, molt especialment, als que l’han feta possible. En tot cas sapigueu 
que el vostre Ajuntament, amb el vostre ajut i suport, farà el que 
sigui més convenient per al poble.

Que tingueu salut i sort!!!

L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

ESTAR INFORMATS FA QUE SIGUEM UN POBLE COMPROMÈS I VOLUNTARI?
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 17 DE GENER DE 2013

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 13 DE DE-
SEMBRE DE 2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 13 de desembre de 2012

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

1. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la relació de 
despeses indicades a la llista per import de 14.811,80 €.

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

2.2.1. Consell Comarcal del Gironès, 2.622,32 € correspo-
nents als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de NO-
VEMBRE de 2012 (liquidació núm. 332/12 MA): 

NOVEMBRE

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

Tractament de la FORM - any 2011 546,11

Taxa d’impropis FORM 0.50 Tn x 73,69 €/Tn 36,96

Servei de recollida del rebuig - FCC 652,02

Servei de recollida de poda - 0,88 Tn 29,57

Servei de tractament de poda 22,88 €/ Tn 20,13

TOTAL 2.622,32

2.2.2. Consell Comarcal del Gironès, 302,70 € corresponents 
a la redacció de la memòria valorada titulada "Viure al Poble 
més" – REF. 12/057.

2.2.3. Consell Comarcal del Gironès, 450 € corresponents a 
la redacció del Pla d’autoprotecció de l’escola bressol "El Trac-
toret" – REF. 12/058.

2.2.4. Consell Comarcal del Gironès, 617,65 €, corresponents 
al servei de tractament del rebuig del novembre 2012 (10,80 
Tn x 57,19 €/Tn) – REF. 363/12 MA. 

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 BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Desembre 2012 331,81

SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

4t trimestre 2012. Part variable

243 hores: 1.343,79 €

2.2.6. Ajuntament de Riudellots de la Selva – liquidació del dèfi-
cit generat pel servei de transport adaptat del Centre de Serveis 
d’àmbit rural per a la Gent Gran "El Lliri Blau", d’import 1.890,84 €. 

En aquests punt, els reunits comenten que desconeixien 
aquest servei atès que el conveni de col·laboració signat entre 
l’Ajuntament de Campllong i l’Ajuntament de Riudellots de la 
Selva per a la utilització del Centre de Serveis d’àmbit rural 
per a la Gent Gran, no contemplava aquests concepte i mai 
no s’havia comunicat la implantació d’un servei de transport 
adaptat ni la seva repercussió econòmica. 

El Sr. Alcalde, comenta la recent reunió mantinguda amb l’Al-
caldessa de Riudellots de la Selva per comunicar-li el malestar 
que provoca que es traslladi una liquidació econòmica sense 
previ avís, i la seva disconformitat amb la gestió d’aquest ser-
vei ja que les dèficit és molt significatiu. 

Els reunits ACORDEN, traslladar a l’Ajuntament de Riudellots, 
la voluntat de fer front a l’import liquidat, però atès que la 
liquidació a que fem referència, correspon al període de juny 
a Desembre de 2012, i l’import a repercutir a l’Ajuntament de 
Campllong, és molt elevat, preveient que els costos de tota una 
anualitat serien excessius i no podrien ser assumits per aquest 
Ajuntament, ADVERTIR, que no s’acceptarà cap nova liquidació 
sense previ avís i consens de la gestió i costos d’aquest servei. 

3r. SUBVENCIONS DIVERSOS TRÀMITS. 

3.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA i CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS. 31 FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer. Sol·licitar a la Diputació de Girona, a través d’una sol·
licitud per a subvencions excloses de concurrència pública, un 
ajut econòmic a fons perdut, per al finançament parcial de la 
31a. edició de la Fira Comarcal de Primavera 2013. 

Segon. Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut 
econòmic a fons perdut per al finançament parcial de la 31a. 
edició de la Fira Comarcal de Primavera 2013.

3.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS A 
AJUNTAMENTS CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA 
CAMPANYA “DEL PLA A L’ACCIÓ” PER A L’ANY 2013. 
SOL·LICITUD. 

Cop d’ull a les actes municipals
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Cop d’ull a les actes municipals
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

De conformitat amb l’exposat i em contingut de les bases, el 
sotasignat Alcalde, proposo a la Junta de Govern l’adopció del 
següent acord: 

Primer – Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut correspo-
nent al 90% del cost de les següents despeses:  

1. Incorporar un variador de freqüència a la bomba d’aigua del 
pou de la Rectoria. 

2. Instal·lar regulador de flux en capçalera al quadre Ctra. 
Cassà-nucli antic

3.3.- DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILI-
TAT. SUBVENCIONS PER A L’ANY 2013 A ENS LOCALS 
DE CATALUNYA PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTU-
ACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya al Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat una subvenció d’import 
27.500 € d’acord amb les bases i convocatòria exposades. 
(Convocatòria Resolució TES/2899/2012, i bases Resolució 
TES/422/2012), per al finançament de les obres de "Construc-
ció d’un carril bici al veïnat de la Bruguera de Campllong".

3.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ÀREA DE COOPERACIÓ 
LOCAL, CULTURAL I D’ACCIÓ SOCIAL – BIBLIOTE-
QUES. Acceptació. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment corpo-
ratiu, la subvenció d’import 864,92 € concedida per l’Àrea de 
Cooperació Local, Cultural i Acció Social – Biblioteques de la 
Diputació de Girona

4t.- SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL DEL GI-
RONÈS DE TÈCNIC PER LA REALITZACIÓ DE LES 
INSPECCIONS DE COMPROVACIÓ DE RECOLLIDA 
SELECTIVA DERIVADES DEL COMPROMÍS CÍVIC 
CIUTADÀ, DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLI-
DA, TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 
D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la relació de sol·licitants per la bonificació 
subjectiva de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa 
pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació d’es-
combraries i altres residus urbans, que es detalla mitjançant 
taula descriptiva i s’adjunta com annexa. 

SEGON.- Sol·licitar el Consell Comarcal del Gironès la desig-
nació de tècnic competent als efectes de realitzar la inspecció 
de recollida selectiva, segons l’ordenança fiscal núm. 8.

TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Camp-
llong per formalitzar els documents que siguin necessaris per 
executar o desenvolupar el present acord.

5è- APROVACIÓ INICIAL. PLA DE MILLORA UR-
BANA DE TRANSFORMACIÓ DE L’ÀMBIT QUALI-
FICAT RESIDENCIAL PREEXISTENT DEL SECTOR 
INDUSTRIAL “LES FERRERIES” DE CAMPLLONG, 
PER AL SEU DESTÍ A USOS INDUSTRIALS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de 
transformació de l’àmbit qualificat com a Residencial Preexis-
tent (clau RP), per al seu destí a usos industrials, que promou 
el Sr. Xavier Alsina Falgàs, en representació del Sr. Ramon Al-
sina Torrent, la Sra. Trinitat Falgàs Salvador i la societat Alsina 
Falgàs, S.L, i redactat per l’arquitecte, Sr. Antoni Aguilar i Pie-
ra amb la col·laboració de l’enginyeria ABM, composat d’una 
memòria de 21 pàgines i 17 plànols (memòria de la informació, 
memòria de l’actuació, normes reguladores dels paràmetres 
d’ús i d’edificació del sòl, avaluació econòmica i estudi de via-
bilitat i plànols) i informe ambiental de 48 pàgines i 5 plànols.

SEGON.- Exposar al públic la present resolució pel termini 
d’un mes, mitjançant anunci al BOP de Girona i al Punt Diari 
(art. 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol), fent constar ex-
pressament que els promotors abans esmentats, constituei-
xen la totalitat de propietaris dels terrenys afectats pel Pla de 
Millora Urbana (art. 102.3.a del DL 1/2010, de 3 d’agost), així 
com el taulell d’anuncis de la Corporació.

TERCER.- Sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua 
d’acord amb l’article 7.8 del Pla d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en els 
termes previstos a l’article 87 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

QUART.- De conformitat amb l’informe de la tècnica muni-
cipal, caldrà presentar el document  "projecte d’urbanització 
del sector", el qual es tramitarà i aprovarà com a document 
independent, i haurà d’incloure el que estableixen el Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en els arti-
cles corresponents. També haurà d’incloure el termini previst 
per a la finalització de les obres d’urbanització.

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.

6è- APROVACIÓ INICIAL. MODIFICACIÓ PUNTU-
AL DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA UR-
BANA DE TRANSFORMACIÓ DE L’ÀMBIT QUALI-
FICAT VERD PRIVAT DEL SECTOR INDUSTRIAL 
“LES FERRERIES DE CAMPLLONG, PER AL SEU 
DESTÍ A USOS INDUSTRIALS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
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Cop d’ull a les actes municipals 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Text 
Refós del Pla de Millora Urbana de transformació de l’àmbit de 
Verd Privat del Pla Parcial del sector induatrial "Les Ferreries" 
de Campllong, per al seu destí a usos industrials, que promou 
el Sr. Xavier Alsina Falgàs, en representació dels Sr. Ramon Al-
sina Torrent, la Sra. Trinitat Falgàs Slavador i la societat Alsina 
Falgàs, S.L, i redactat per l’arquitecte Sr. Antoni Aguilar i Piera 
i que consta de memòria i plànols, composat d’una memòria de 
15 pàgines i 8 plànols.

SEGON.- Aprovació de la necessitat, oportunitat i convenièn-
cia de la proposta, en consideració conjunta amb la tramitació 
del Pla de Millora Urbana de transformació de l’àmbit quali-
ficat com a residencial preexistent (clau RP), corresponent a 
la parcel·la núm. 50 del sector industrial "Les Ferreries" de 
Campllong, per al seu destí a usos industrials.

TERCER.- Exposar al públic la present resolució pel termini 
d’un mes, mitjançant anunci al BOP de Girona i al Punt Diari 
(art. 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol), fent constar ex-
pressament que els promotors abans esmentats, constituei-
xen la totalitat de propietaris dels terrenys afectats pel Pla de 
Millora Urbana (art. 102.3.a del DL 1/2010, de 3 d’agost), així 
com la seva publicació al taulell d’anuncis de la Corporació.

QUART.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’urba-
nisme de Girona en els termes previstos a l’article 87 del De-
cret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme.

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.

7è.- DIPSALUT. SOL·LICITUD PROGRAMES DEL 
CATÀLEG 2013
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Sol·licitar a DIPSALUT, d’acord amb el catàleg de 
serveis pel 2013, els següents programes: 

a) Pt02. Programa de suport a la gestió i control d’instal.laci-
ons de baix risc per a la transmissió de leginel·losi. 

b) Pt04. Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’ai-
gua a l’aixeta del consumidor. 

c) Pt09. Programa de suport a la gestió del risc derivat de les 
sorreres infantils. 

d) Pt13. Programa de divulgació de coneixement de segure-
tat alimentària en l’àmbit municipal. 

8è.- DESPATX ORDINARI

8.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde propo-
sa informar als assistents de les  comunicacions rebudes per 
tal de que els reunits es donin per assabentats.
Igualment els reunits comenten el següent escrit: 

8.2.- Tot seguit es dóna compte de l’escrit tramés per l’Insti-
tut de Cassà de la Selva, informant de que enguany celebra els 
seu 25è. Aniversari i te previst publicar un llibre per celebrar 
l’efemèride, per lo qual sol·licita a l’Ajuntament de Campllong 
un ajut per sufragar en part el cost del llibre. 

Els reunits acorden fer una aportació d’import 100 € a la publica-
ció del llibre del 25è aniversari de l’Institut de Cassà de la Selva. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 31 DE GENER DE 2013

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA  29/11/2012
S’acorda aprovarl’esborrany de l’acta de 29 de novembre de 2012.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde comenta que s’ha sol·licitat a la Diputació de Giro-
na la defensa jurídica i direcció lletrada als serveis jurídics de la 
Diputació de Girona en el procediment contenciós-administratiu 
davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia contra la resolució del director general de coordina-
ció de competències amb les comunitats autònomes i les entitats 
locals de data 16 de novembre de 2012 en relació al reintegra-
ment de 17.267,89 euros de l’obra "Urbanització zona d’habitat-
ges socials i equipaments", obres finançades amb el FEIL. 

Tot seguit el Sr. Alcalde dona compte de la reunió mantingu-
da amb la Sra. Marta Felip i Torres, vice-presidenta primera de 
Xaloc, per tal de sol·licitar una bestreta mensual a compte dels 
ingressos de cobrament periòdic repartides en 11 mensualitats, 
de gener de novembre, i la regularització d’aquestes entregues 
a compte al desembre i en tot cas abans de finalitzar l’exercici. 

El Sr. Freixas segueix comentant referent a la reunió, oberta 
a tots els veïns, convocada arran dels nombrosos robatoris 
ocorreguts al municipi. La reunió va consistir en una sessió 
informativa dels Mossos d’Esquadra on es van donar consell i 
recomanacions per evitat o posar les màximes traves per ser 
victimes d’un assalt o robatori, els veïns assistents van pale-
sar la por i l’angoixa que provoquen aquestes situacions i van 
demanar més vigilància i controls. 

Per acabar, el Sr. Alcalde comenta als reunits que el dissabte 
2 de març a les 16 hores, tindrà lloc la reunió anual amb els 
veïns del municipi per tal d’explicar la situació de l’ajuntament 
i fer balanç de l’any que s’ha tancat. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Els regidors reunits, fan un balanç positiu de les activitats or-
ganitzades que es van portar a terme durant el Nadal: Pasto-
rets, Quina, Cavalcada de reis, etc. i volen fer constar el seu 
reconeixement i agraïment als organitzadors que fan possible 
que totes aquestes activitats es duguin a terme i a totes aque-
lles persones que hi van assistir i  participar activament. 
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4t.- RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL-
LABORACIÓ D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRES-
TACIÓ DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA ENTRE 
L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA 
I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.– Aprovar la renovació del conveni de col·laboració 
d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública 
entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de 
Campllong, d’acord amb el text que es detalla tot seguit. 

5è.- RENOVACIÓ DELS PACTES PER LA UTILIT-
ZACIÓ DE LA DEPURADORA DE L’EMPRESA JO-
AQUIM ALBERTI, S.A. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.– Aprovar el nou text en relació als pactes per a la 
utilització de la Depuradora de l’Empresa Joaquim Alberti, SA.

6è.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS PRES-
SUPOSTARIS. APROVACIÓ DEFINITIVA

S’acorda donar-se la corporació per assabentada de que resta 
elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat en sessió 
de 4 de novembre  de 2010, de conformitat amb allò disposat 
per l’article 169.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
(RDL 2/2004, de 5 de març).

EXPEDIENT: 4/2012 
MODALITAT: Transferència de crèdit entre partides de dife-
rent grup de funció
DATA APROVACIÓ INICIAL: Acord Ple municipal de 29/11/2012
ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA: BOP GIRONA núm. 235 de 10 
de desembre de 2012. 
EXPOSICIÓ PÚBLICA: 15 dies 
FINALITZACIÓ EXPOSICIÓ PÚBLICA: 31/12/2012

EXPEDIENT: 5/2012  
MODALITAT: Finançament amb càrrec a anul.lacions i Baixes 
de crèdit i romanent líquida de tresoreria. 
DATA APROVACIÓ INICIAL: Acord Ple municipal de 29/11/2012
ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA: BOP GIRONA núm. 235 de 10 
de desembre de 2012. 
EXPOSICIÓ PÚBLICA: 15 dies 
FINALITZACIÓ EXPOSICIÓ PÚBLICA: 31/12/2012

7è.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2013. APROVACIÓ DEFINITIVA.
S’acorda donar-se la Corporació per assabentada de: 

1. L’aprovació definitiva del pressupost General de l’Ajuntament de Campllong per a l’exercici econòmic 2013, que és el Pressupost 
únic d’aquesta Entitat Local i dels seus organismes autònoms dependents.

ENTITAT ESTAT DE DESPESES ESTAT D’INGRESSOS

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 953.552, 80 € 953.552, 80 €

MUSEU DEL CAMP 12.150,00 € 12.150,00 €

CAMPLLONG INICIATIVES, SAU 22.862,00 € 22.862,00 €

DESPESES
Ajuntament Museu del camp Campllong iniciatives Ajustaments Total consolidat

Capítol I 189.989,76 3.600,00 0,00 - 193.498,76

Capítol II 517.434,04 7.850,00 4.210,68 - 529.494,72

Capítol III 2.700,00 200,00 1.335,71 - 4.235,71

Capítol IV 68.850,00 0,00 5.000,00 26.000,00 47.850,00

Capítol V 42.270,00 0,00 0,00 - 42.270,00
Despeses corrents 821.152,80 11.650,00 10.546,39 26.000,00 817.349,19

Capítol VI 63.400,00 500,00 1.737,28 - 65.637,28

Capítol VII 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Despeses capital 63.400,00 500,00 1.737,28 0,00 65.637,28

Capítol VIII 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Capítol IX 69.000,00 0,00 10.578,33 - 79.578,33
Despeses financeres 69.000,00 0,00 10.578,33 0,00 79.578,33

Total despeses 953.522,80 12.150,00 22.862,00 26.000,00 962.564,80
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INGRESSOS
Ajuntament Museu del camp Campllong iniciatives Ajustaments Total consolidat

Capítol I 360.000,00 0,00 0,00 - 360.000,00

Capítol II 20.000,00 0,00 0,00 - 20.000,00

Capítol III 238.337,90 9.100,00 0,00 - 247.437,90

Capítol IV 242.630,24 3.000,00 21.615,00 26.000,00 241.245,24

Capítol V 30.884,66 50,00 1.247,00 - 32.181,66
Ingressos corrents 891.852,80 12.150,00 22.862,00 26.000,00 900.864,80

Aprof. urb. 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Tot. rec ordin 891.852,80 12.150,00 22.862,00 26.000,00 900.864,80

Capítol VI 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Capítol VII 61.700,00 0,00 0,00 - 61.700,00
Ingressos capital 61.700,00 0,00 0,00 0,00 61.700,00

Capítol VIII 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Capítol IX 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Ingressos financers 0,00 0,00 10.578,33 0,00 0,00

Total ingressos 953.522,80 12.150,00 22.862,00 26.000,00 962.564,80

2. Aprovació de les seves Bases d’Execució.
3. Aprovació de la plantilla de personal, comprensiva de tots els 
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

8è.-  RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

La ratificació del Decret d’alcaldia núm. 90/2012, el text del 
qual es transcriu literalment, tot seguit: 

“CONVOCATORIA FEDER 2007-2013 - EIX 4. 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ
S’acorda: 

PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la inclusió i 
acceptació del projecte "Campllong: Un municipi d’entorn na-
tural per descobrir. Revitalització econòmica mitjançant el fo-
ment i la potenciació de l’oferta turística", al programa FEDER 
2007-2013 eix. 4 (ordre GRI/320/2012). 

SEGON.- Procedir a la firma del convenir de delegació entre 
l’Ajuntament de Campllong i el Consell Comarcal del Gironès 
als únics efectes de la convocatòria del programa FEDER Cata-
lunya 2007-2013, eix 4, d’acord amb l’ordre de la convocatòria 
GRI/320/2012.

TERCER - Facultar a l’Alcalde-President, Sr. Lluís Freixas i 
Vilardell, per a realitzar les actuacions i gestions adients per 
al compliment del present acord. 

QUART – Ratificar la present resolució pel Ple en la primera 
reunió que tingui lloc, per a la ratificació del seu contingut.

9è.-  RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

La ratificació del Decret d’alcaldia núm. 88/2012, el text del 
qual es transcriu literalment, tot seguit: 

APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENI-
BLE (PAES) 
S’acorda: 

PRIMER.- Aprovar el Pla d’Acció de l’Energia Sostenible 
(PAES), i comprometre’s a, en la mesura del possible, dur a 
terme les actuacions que aquest conté.

SEGON.- Exposar el Pla indicat a exposició pública pel ter-
mini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP de Girona i al taulell 
d’edictes de la Corporació, a l’efecte que tothom qui ho desitgi 
pugui consultar-lo a les oficines municipals, en l’horari habitu-
al d’atenció al públic, i formular les al·legacions que s’estimin 
adients.

TERCER.- Comunicar el present acord a la Diputació de Giro-
na, al Consell Comarcal del Gironès. 

QUART.- La present resolució és ratificarà pel Ple de l’Ajunta-
ment en la propera sessió que tingui lloc.

10è.-  MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE 
SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE 
DE CATALUNYA 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de 
gener de 2013, aprova la Declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent:
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"Preàmbul

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifes-
tat democràticament la voluntat d’autogover nar-se, amb l’ob-
jectiu de millorar el progrés, el ben estar i la igualtat d’oportu-
nitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la 
seva identitat col·lectiva.

L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets 
històrics del poble català, en les seves instituci ons seculars i 
en la tradició jurídica catalana. El par lamentarisme català té 
els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de 
Pau i Treva i de la Cort Comtal.

Al segle XIV es crea la Diputació del General o Genera litat, que 
va adquirint més autonomia fins actuar, du rant els segles XVI 
i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda de 
Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà 
que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic 
català i les institucions d’autogovern.

Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres terri-
toris, fet que ha configurat un espai comú lingüís tic, cultural, 
social i econòmic, amb vocació de refor çar-lo i promoure’l des 
del reconeixement mutu.

Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les ca-
talanes i els catalans ha estat una constant. La creació de la 
Mancomunitat de Catalunya el 1914 su posà un primer pas en 
la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura 
de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República 
espanyo la es constituí un govern català el 1931 amb el nom de 
Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.

La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, 
que instaurà un règim dictatorial fins al 1975. La dictadura va 
comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de Ca-
talunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació 
de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recupera-
ció de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 
1977 del seu president a l’exili. En la transició de mocràtica, i en 
el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució 
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant re-
ferèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà 
les pri meres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment de mocràtic, una 
majoria de les forces polítiques i socials catalanes han impulsat 
mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més re-
cent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autono-
mia de Cata lunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats 
i negatives per part de les institucions de l’Estat Espa nyol, entre 
les quals cal destacar la Sentència del Tri bunal Constitucional 
31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democrà-
tica de les voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat 
Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que 
avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, com-
petencials, financers, socials, culturals i lingüístics.

De diverses formes, el poble de Catalunya ha expres sat la 
voluntat de superar l’actual situació de bloqueig en el si de 
l’Estat Espanyol. Les manifestacions massi ves del 10 de juliol 
de 2010 sota el lema "Som una Na ció, nosaltres decidim" i la 
de l’11 de setembre de 2012 sota el lema "Catalunya nou Estat 
d’Europa" són ex pressió del rebuig de la ciutadania envers la 
manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.

Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la re solució 
742/IX, el Parlament de Catalunya constatà la necessitat que 
el poble de Catalunya pogués de terminar lliurament i demo-
cràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les 
darreres elec cions al Parlament de Catalunya del 25 de no-
vembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de 
forma clara i inequívoca.

Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Cata-
lunya, reunit en la primera sessió de la X legis latura, i en repre-
sentació de la voluntat de la ciutada nia de Catalunya expressada 
democràticament a les darreres eleccions, formula la següent: 

Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada de-
mocràticament per part del poble de Catalunya, el Parlament 
de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici 
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya puguin deci dir el seu futur polític col·lectiu, d’acord 
amb els prin cipis següents: 

– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat 
democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.

– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a 
decidir serà escrupolosament democràtic, ga rantint especial-
ment la pluralitat d’opcions i el respec te a totes elles, a través 
de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb 
l’objectiu que el pro nunciament que en resulti sigui l’expres-
sió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant 
fonamen tal del dret a decidir.

– Transparència. Es facilitaran totes les eines neces sàries per-
què el conjunt de la població i la societat ci vil catalana tingui 
tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del 
dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.

– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat es panyol, 
les institucions europees i el conjunt de la co munitat inter-
nacional.

– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i ter ritorial del 
país i la voluntat expressada en múltiples ocasions per la soci-
etat catalana de mantenir Catalu nya com un sol poble.

– Europeisme. Es defensaran i promouran els princi pis funda-
cionals de la Unió Europea, particularment els drets fonamen-
tals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat 
del benestar, la solidaritat en tre els diferents pobles d’Europa 
i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
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– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer 
efectiu l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir.

– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la 
institució que representa el poble de Catalunya té un paper 
principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i con-
cretar els mecanismes i les dinàmi ques de treball que garan-
teixin aquest principi.

– Participació. El Parlament de Catalunya i el Go vern de la Ge-
neralitat han de fer partícips actius en tot aquest procés el 
món local, i el màxim de forces polí tiques, agents econòmics i 
socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concre-
tar els mecanismes que garanteixin aquest principi.

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i 
ciutadanes a ser actius i protagonistes d’aquest procés demo-
cràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.

Per tot això, el sotasignat Alcalde proposo al Ple municipal 
l’adopció dels acords següents:

Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret 
a decidir del poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de 
Catalunya el 23 de gener de 2013.

Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Dipu-
tats i al Govern espanyol.

11è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTA-
DES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SES-
SIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 85/2012 A LA 
93/2012 i 01/2013 AL 10/2013.
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, fun-
cionament i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, 
de 28 de novembre -,  es dóna compte de les resolucions d’al-
caldia dictades des de l’última sessió: de la núm. 85 a 93 de 
2012 i de l’1 al 10 de 2013.

Núm.: 85/2012
Ref.: Modificació de crèdit exp. Núm. 3/2012 – transferència 
de crèdits entre partides del mateix grup de funció. 

Núm.: 86/2012
Ref.: Comunicació Prèvia Ambiental Exp. 2/2012 DOMETIC 
SPAIN, S.L.U 

Núm.: 87/2012
Ref.: Permís alletament Mireia Besalú i Asturiol. 

Núm.: 88/2012
Ref.: Aprovació del Pla d’Acció d’energia sostenible (PAES) 

Núm.: 89/2012
Ref.: Reconeixement bonificació quota llar d’infants per família 
nombrosa.

Núm.: 90/2012
Ref.: Sol·licitud subvenció FEDER. Ordre GRI/320/2012.  

Núm.: 91/2012
Ref.: Acord d’interposició de recurs contenciós-administratiu da-
vant de la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia contra la resolució del director general de coordinació 
de competències amb les comunitats autònomes i les entitats lo-
cals pel control efectuat per la Intervenció General de l’Adminis-
tració de l’Estat i encàrrec d’assessorament jurídic a procuradors 
determinats i lletrats dels serveis jurídics de la Diputació.

Núm.: 92/2012
Ref.: Canvi de nomenament del coordinador de seguretat i sa-
lut de les obres "Text refós del projecte d’arranjament del ferm 
de camins públics rurals del municipi de Campllong utilitzant 
àrid dels residus de la construcció i formació de passos de 
tubs i passallisos mitjançant formigó reciclat", incorporació de 
la titular del servei Mireia Besalú. 

Núm.: 93/2012
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos conceptes.  

Núm.:1/2013
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció i afectació de la via 
pública i altres elements de domini públic de la llicència d’obres 
exp. 16/2012, realització d’una tanca i pavimentació de pati

Núm.:2/2013
Ref.: Devolució fiança de domini públic de la llicència d’obres 
exp. 19/2011, realització d’una línia de Baixa Tensió per Rama-
dera de Cassà, SL

Núm.: 3/2013
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 24/2012 – J&C 
Mera, SL – Extracció de 4 arbres i pavimentació d’un tram 
d’escocell de la vorera del carrer Camí de Fornells i desplaça-
ment senyal vertical de la vorera del carrer de la Riera. 

Núm.: 04/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic al promotor referent a la docu-
mentació presentada en relació a la llicència d’obres núm. 
23/2012 – Reforma interior i ampliació per a 2 habitatges de 
la masia de Can Mai 

Núm.: 05/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic al promotor referent a la docu-
mentació presentada en relació a l’obertura d’un taller de fa-
bricació de mobles d’establiments comercials i d’oficines a una 
nau del Polígon Industrial Les Ferreries de Campllong situada 
al carrer de la Riera, 14 

Núm.: 06/2013
Ref.: Inici expedient de baixa al padró d’habitants per inscrip-
ció indeguda. 

Núm.: 07/2013
Ref.: Correcció taxa de clavegueram 2012 – Xavier Alsina, SA. 
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Núm.: 08/2013
Ref.: Error de destinatari de la liquidació d’anuncis i taxes per la 
tramitació del Pla Parcial SUD-2 ampliació del Polígon Industrial 
Les Ferreries. Passat de POLINGESA a la Junta de Compensació. 

Núm.: 09/2013
Ref.: Sol·licitud de liquidació pels exercicis 2011/2012 del ser-
vei de residència geriàtrica "Sant Josep" que es presta als ciu-
tadans de Campllong

Núm.: 10/2013
Ref.: Sol·licitud de Bestreta mensual al servei de recaptació de Xaloc

Els reunits es donen per assabentats. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 14 DE FEBRER DE 2013

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 17 DE GE-
NER DE 2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 17 de gener de 2013.

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

2. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la relació de 
despeses indicades a la llista per import de 15.244,37 €.

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

2.2.1.- Consell Comarcal del Gironès, 2.966,04 € correspo-
nents als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de DE-
SEMBRE de 2012 (liquidació núm. 374/12 MA): 

DESEMBRE

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 de recollida del rebuig - FCC 652,02

Servei del tractament del rebuig (Solius) 623,37

Servei recollida poda 29,57

Lloguer d’un contenidor de poda 274,64

Servei de tractament de la poda 22,88 €/T 48,91

TOTAL 2.966,04

2.2.2.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT cor-
responent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2013 amb 
el següent detall:  

SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Gener 2013 353,99

3r.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
Concessió de les següents llicències urbanístiques: 

EXP. NÚM. 02/2013
Promotors: JRV
Obres autoritzades: Instal·lació tanca a la finca 
Emplaçament de les obres: V. De les Ferreries, 2 – Mas 
Tano 
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions i taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança 
fiscal n. 11): 98,30 € 

4t.– SUBVENCIONS DIVERSOS TRÀMITS. 

4.1.- AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. SOL-
LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA UTILITZACIÓ 
D’ÀRID RECILAT DELS RESIDUS DE CONSTRUC-
CIÓ AMB MARCATGE CE EN OBRES PROMOGUDES 
PELS ENS LOCALS I EMPRESES PÚBLIQUES MUNI-
CIPALS DE CATALUNYA, SEGONS CONVOCATÒRIA 
TES/2910/2012, DE 17 DE DESEMBRE

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria 
TES/2910/2012, de 17 de desembre de 2012, per la qual es 
fa pública la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid 
reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en 
obres promogudes pels ens locals i empreses públiques mu-
nicipals de Catalunya, publicada en el DOGC núm. 6286 el dia 
04/01/2013.

SEGON.- Aprovar el  "Projecte d’arranjament del ferm de 
camins públics rurals i de la ruta verda de la Riera Seca del 
municipi de Campllong utilitzant àrid reciclat dels residus de la 
construcció amb marcatge CE", redactat per la Tècnica Munici-
pal, Sra. Mireia Besalú Asturiol.

4.2.- DIPSALUT. AJUDES I SUBVENCIONS DIVER-
SES. SOL·LICITUD.

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut Públi-
ca – DIPSALUT els ajuts i/o subvencions del detall que figura 
seguidament i amb destinació al finançament parcial de les 
despeses i actuacions que, igualment, s’hi especifiquen.



El gra i la palla A11

Cop d’ull a les actes municipals 
Subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Giro-
na per a despeses derivades de l’ús del consultori local 
de Campllong 
Període de sol·licitud: Des de 05/02/2013 al 28/02/2013
Concepte: Funcionament del consultori durant el període com-
près entre 1 de gener i el 31 de desembre de 2012... (llum, 
aigua, calefacció, servei de neteja, revisió d’extintors, quota 
d’alarma i telefonia fixa)...  
Pressupost:  2.081,10 €
Import de la Subvenció: 1.600 € 

4.3.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. CONVOCATÒRIA 
PER A L’ASSISTÈNCIA ALS AJUNTAMENT PER A 
LA PREVENCIÓ D’INCÈNDIS FORESTALS EN CA-
MINS MUNICIPALS I FRANGES PERIURBANES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
 
PRIMER.- Sol·licitar la inclusió de l’Ajuntament de Campllong 
al servei d’assistència als Ajuntaments a la prevenció d’incen-
dis forestals en camins municipals i franges periurbanes per 
l’any 2013. 

SEGON.- Trametre la documentació corresponent a: 

Cartografia 1:25.000 de l’ICC amb els camins públics assenya-
lats i categoritzats segons la seva prioritat.
Certificat del secretari municipal conforme els camins carto-
grafiats són de titularitat municipal.

TERCER.- Facultar àmpliament a l’Alcalde-Presdient, per 
quantes gestions siguin necessàries per acompliment i eficà-
cia d’aquest acord.

5è.- CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. CAM-
PANYA DE COMPOSTATGE CASOLÀ 2011. DEVO-
LUCIÓ FIANCES. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Donar-se per assabentats de la finalització de la 
Campanya de Compostatge casolà 2011 amb informe favora-
ble de tots els participants. 

SEGON.- Procedir al retorns de les fiances dipositades pels 
participants segons s’indica tot seguit: 

LC : 30 €
ABM : 30  €

6è.- SERVEIS DE DESRATITZACIÓ. CONTRACTACIÓ.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Adjudicar el servei per a la desratització del casc 
urbà de Campllong a l’empresa GESTIOR QUÍMICS, S.L., de 
conformitat a la proposta econòmica presentada en data 22 de 

gener de 2013 i que consta a l’expedient per un import anual 
de 951,90 € IVA inclòs. 

SEGON.- El pagament dels treballs s’efectuaran trimestral-
ment contra factura que hauran de lliurar l’empresa encarre-
gada i amb càrrec a la corresponent partida del pressupost de 
l’exercici 2013.

TERCER.- El termini de vigència de l’adjudicació serà d’un 
any, a comptar des del dia 01/01/2013, si bé podrà prorro-
gar-se per períodes de la mateixa durada i amb un augment de 
preu del servei equivalent a l’increment anual de l’IPC. 

QUART.- L’empresa adjudicatària avisarà amb la suficient 
antelació als serveis municipal sobre les dates previstes per 
realitzar els treballs de col·locació d’esquers. 

7è.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE JAR-
DINERIA I EL MANTENIMENT DELS ESPAIS 
VERDS, ZONES D’EQUIPAMENTS I ARBRAT VIA-
RI DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG. ADJUDICA-
CIÓ ANUALITAT 2013. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Portar a terme el servei de jardineria i el manteni-
ment dels espais verds, zones d’equipaments i arbrat viari del 
municipi de Campllong, mitjançant el procediment del contrac-
te menor, en els termes assenyalats seguidament segons les 
previsions dels blocs per a cada contractista:

a) Contractista: Sr. Manuel Fuentes i Pumarola – Jar-
diner, per un import de 3.430 € més IVA pels blocs 
núm. 3, 4

BLOC TREBALLS A REALITZAR

3 - Manteniment zona Església, segar, podar, abonar, 
ajustar programador rec.
- Manteniment Plaça Església: Segar, podar de 
formació til·lers i llaurers, neteja sota arbres (es-
cocells), regar (manual amb mànega) manteniment 
arbres.
Mínims: d’abril a Setembre cada 15 dies; d’octubre 
a març 1 cop al mes. 

4 - Parc Infantil Can Peu: Poda de pins (treure pro-
cessionària) tallar i cavar tanca de cupress, abonar 
i netejar. 
- Parc infantil carrer Sant Jordi: manteniment i ne-
teja vegetal.
Mínims: d’abril a Setembre cada 15 dies; d’octubre 
a març 1 cop al mes. 

b) Contractista: VIVERS I JARDINERIA RIERA per un 
import de 6.362 € més IVA pels blocs núm. 1, 2, 5, 6 
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BLOC TREBALLS A REALITZAR

1 - Segar Passeig Campllong de la rotonda de la C-25 
a la rotonda petita 
- Fer manteniment arbres.
- Manteniment parcel·les front carretera C-25
  (Davant Can Barris i davant parada bus)
- Manteniment rotonda C-25 (segar, desbrossar, 
adobar i ajustar programador de rec)
Mínims: d’abril a Setembre cada 15 dies; d’octubre a 
març 1 cop al mes. 

2 - Podar moreres passeig hivern i estiu
- Tractament de la poda
- Manteniment alzina rotonda (2 vegades any)
- Manteniment herbes passeig moreres i rotonda alzina 

5 - Manteniment entorn Ajuntament, pista exterior, 
pavelló i Local Social: segar, manteniment arbres 
(poda, rec, etc.) neteja fulles.
Mínims: d’abril a Setembre cada 15 dies; d’octubre a 
març 1 cop al mes. 

6 - Manteniment Cementiri: interior i exterior 

8è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa 
informar als assistents de les  comunicacions rebudes per tal 
de que els reunits es donin per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
28 DE FEBRER DE 2013

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA  31/01/2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta del dia 31 de ge-
ner de 2013, de la qual s’ha tramès còpia a tots els regidors.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde dóna compte de les reunions a les que ha assistit 
darrerament: 

1/02/2013 – Reunió a Riudellots de la Selva, per tal de tractar 
el tema de transport adaptat del Centre de Serveis per la Gent 
Gran. 

05/02/2013 – Assistència a la taula de Salut comunitària Giro-
nès/Selva, celebrada el passat dia 5 de Febrer al Cap de Cassà 
de la Selva, on es van tractar els següents temes: 

a. Formalitzar la constitució de la TSC de l’ABS de Cassà de la 
Selva
b. Posar nom a la taula
c. Exposar les activitats i projectes que s’estan duent a terme  
en el territori

d. Detallar els factors de risc detectats en el territori
e. Posar data per la propera reunió
Dia 06/02/2013 – Reunió informativa de les noves bases del 
PUOSC 2013/2016.

Dia 08/02/2013 – Assistència a la inauguració del FOODLAB a 
Riudellots de la Selva, que va presidir el M. Hble. President de 
la Generalitat de Catalunya, Sr. Artur Mas i Gavarró. 

Tot seguit el Sr. Alcalde vol fer constar els projecte que s’han 
presentat al PUOSC 2013/2016.

Projecte 
Pla d’obres

Import Subvenció Aportació
municipal

Any

Programa
d’inversions

Màxim 
500.000 €

Fibra òptica 414.306,43 393.591,10 20.715,33 2014

Mini-deixa-
lleria

127.626,92 106.400,00 21.226,92 2016

Total 541.933,35 499.991,10 41.942,25

Projecte 
Pla d’obres

Import Subvenció Aportació
municipal

Any

Programa
d’inversions
Diputació

Màxim 
100.000 €

Paviment
Bruguera

105.263,16 100.000,00 5.263,16 2014

  

Obres de manteniment Subvenció Any

Partida 21

16.484,27 2013

16.484,27 2014

16.484,27 2015

16.484,27 2016

Total 65.937,08
 
Per acabar el Sr. Alcalde comenta el canvi de data de la reunió 
anual del poble que, per motius d’agenda de diverses perso-
nes del consistori, es posposa fins el dia 16 de març a les 16 
hores, en lloc del dia 2 que figura a l’acta del Ple del passat 
dia 31 de gener.  

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Els regidors comenten que un any més la comparsa de 
Carnestoltes de Campllong i Sant Andreu Salou ha estat 
present a les rues organitzades en diversos municipis 
(Quart, Tossa, Campllong, Santa Coloma de Farners, etc), 
enguany la disfressa era d’abelles, que van aconseguir un 
segon premi de millor comparsa a la rua de Santa Coloma 
de Farners. 
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4t.- VENDA I TRANSMISSIÓ DE LA INSTAL-
LACIÓ DE XARXA DE GAS NATURAL EXECU-
TADES DINS DE LES OBRES D’ARRANJAMENT 
I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA AL VEÏNAT DE 
CAN POU A LA COMPANYIA GAS NATURAL DIS-
TRIBUCIÓN SDG, S.A.. APROVACIÓ. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- La venda i transferència a la companyia GAS 
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., la canonada de xarxa 
de gas natural executada dintre de les obres d’arranjament 
i urbanització de la plaça al veïnat de Can Pou i que consis-
teix en: 

107 metres de canonada de polietilè de 160 mm. 
219 metres de canonada de polietilè de 110 mm. 
48 metres de canonada de polietilè de 63 mm.  

SEGON.- L’emissió de la factura corresponent al cost  de la 
canalització de gas: 

Cost canalització: 374 metres x 26,11 €/ml = 9.765,14.- € més IVA.

TERCER.- Facultar àmpliament l’Alcalde President, Sr. Lluís 
Freixas i Vilardell, per a totes les actuacions necessàries per a 
l’eficàcia del present acord, inclosa la inscripció en el Registre 
de la Propietat de les cessions disposades.

QUART.- Comunicar el present acord als interessats. 

5è.- ACCEPTACIÓ DE BESTRETA A COMPTE DE LA 
RECAPTACIÓ 2013 DELS DIFERENTS INGRESSOS DE 
DREP PÚBLIC QUE HAN ESTAT OBJECTE DE DELE-
GACIÓ A XALOC PER PART DE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Donar-se la corporació per assabentada de que s’ha atorgat 
la bestreta esmentada a càrrec dels ingressos recaptats per 
Xaloc per delegació expressa de l’Ajuntament de Campllong, la 
qual permetrà fer front a les despeses municipals de caràcter 
regular i ineludible (bestreta d’import 226.399,03 € a compte 
de la recaptació 2013 dels diferents ingressos de dret públic 
que han estat objecte de delegació a Xaloc per part de l’Ajun-
tament de Campllong, i el seu abonament amb 11 mensualitat 
d’import 20.581,73 €).

6è.- ACORD D’AUTORITZACIÓ PER A LA TRANS-
MISIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST GENERAL 
I DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A TRA-
VÉS DE L’OFICINA VIRTUAL DE COORDINACIÓ 
FINANCERA AMB LA XARXA LOCAL DE MUNICI-
PIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Autoritzar a les persones que es relacionen la trans-
missió de la còpia del Pressupost General municipal i de la 

seva liquidació a la Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, a través 
de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats 
Locals, firmant electrònicament l’enviament amb un certificat 
electrònic personal. 
Persones a les que s’autoritza la representació:

CÀRREC: Director del Servei d’Assistència i Formació (SAF) 
de XALOC
NOM: AMG

Aquesta autorització respon al compromís de XALOC a realit-
zar la tramesa de les dades facilitades per l’Entitat Local, però 
en cap cas se’n  responsabilitza del contingut.

7è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 11/2013 AL 20/2013.
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, fun-
cionament i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, 
de 28 de novembre -, es dóna compte de les resolucions d’al-
caldia dictades des de l’última sessió: 

Núm.: 11/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la petició de POLINGE-
SA d’informar referent a si s’han complimentat els condicio-
nants imposats en informe de data 24 d’octubre de 2011 en 
relació a les obres de d’execució de variant línia M.T. 25 kV 
aèria/subterrània "circumgir2" entre derivació CD GE48899 i 
a seccionador S8776 amb entrada/sortida a nou C.D. 67430 
"rotonda Cal Peó" 

Núm.: 12/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic al promotor de les obres del Mas 
Canyet referent a l’execució de parets que delimiten els patis 
interiors orientats al nord. Exp: 16/2007 d’ampliació i consoli-
dació del Mas Canyet.  

Núm.:13/2013
Ref.: Reconeixement de la no subjecció a l’impost sobre l’in-
crement de valor dels terrenys de naturalesa urbana del sub-
jecte passiu Sra. Anna Maria Bonaventura Encesa

Núm.:14/2013
Ref.: Reconeixement de la no subjecció a l’impost sobre l’incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa urbana dels subjec-
tes passius Nieves Masferrer Tolosà i Joan Xirgu Masferrer.

Núm.: 15/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic als Srs. Santiago Serra Roquet i 
Dolors Serra Roquet referent a la sol·licitud de declaració d’in-
necessarietat de la llicència de parcel·lació per segregar la 
finca de la seva propietat, situada el Sector SUD-2, ampliació 
"Les Ferreries" qualificada d’industrial aïllada. 

Núm.: 16/2013
Ref.: Incoació de la via de constrenyiment per la recaptació de 
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les quotes d’urbanització en període executiu contra els Srs. 
Josep Esgleyes Ribes i Maria Bonal Elias, derivades de l’exe-
cució pel sistema de reparcel·lació del polígon 2 del sector in-
dustrial "Les Ferreries".

Núm.: 17/2013
Ref.: Concessió de targeta d’armes de categoria 4a. 

Núm.: 18/2013
Ref.: Concessió de targeta d’armes de categoria 4a. 

Núm.: 19/2013
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 1/2013- Mas 
Bareia – Per la construcció d’una tanca el veïnat de Can Dionís, 
núm. 2

Núm.: 20/2013
Ref.: Expedient matrimoni civil núm. 3/2012 – Autorització i 
Delegació de la Formalització

Els reunits es donen per assabentats. 

Per acabar el Sr. Alcalde comenta que el proper Ple ordina-
ri que tindria que celebrar-se el dia 28 de març, en el cas 
que no hi hagi cap tema urgent a resoldre, queda posposat 
atesa la proximitat de la 31a. edició de la Fira Comarcal de 
Primavera que satura el normal funcionament de les oficines 
municipals, per tant, els temes a tractar s’inclouran en l’or-
dre del dia del Ple ordinari previst per l’últim dijous d’abril 
(25/04/2013). 

Els reunits se’n donen per assabentats, manifestat conformi-
tat amb l’exposat al paràgraf anterior. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 14 DE MARÇ DE 2013

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 14 DE FEBRER 
DE 2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 14 de febrer de 2013.

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

1. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la relació de 
despeses indicades a la llista per import de 21.607,27 €

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

2.2.1.- Consell Comarcal del Gironès, 2.145,88 € correspo-
nents als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de GENER 
de 2013 (liquidació núm. 09/13 MA): 

GENER

Neteja viària 532,50

Recollida selectiva (vidre, paper, envasos) 324,97

Residus sòlids urbans - mobles i trastos 177,39

Deixalleria 69,31

Servei recollida poda 60,86

Servei de tractament de la poda 22,42

Lloguer d’un contenidor de poda 23,77

Servei de recollida del rebuig 670,93

Servei del tractament del rebuig 484,97

Regularització del tractament de rebuig 2012 -722,61

Recollida fracció orgànica 272,15

Impropis tractament de la FORM (4t trimestre) 71,30

Recollida gossos 1 anual 8,04

Vehicle fora ús anual 149,88

TOTAL 2.145,88

2.2.2.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT cor-
responent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2013 amb 
el següent detall:  

SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Febrer 2013 359,99

3r.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. FONS DE COOPERA-
CIÓ ECONÒMICA I CULTURAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la distribució de 
l’import atorgat del "FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I 
CULTURAL 2013" als següents conceptes: 

a) Despeses culturals: 3.750 € dels quals 562,50 € han de ser con-
tractacions a "escènics", destinats a dinamització del Local Social, 
Festa Major, activitats de Nadal, colla gegantera i grallers, etc. 

b) Despeses de bens corrents i serveis 21.250 € destinats a 
despeses de consum elèctric i combustibles i despeses de 
manteniment de infrastructures i bens naturals, jardineria, 
reparacions enllumenat i aigua i altres i servei de neteja dels 
edificis municipals i el control de rosegadors. 

4t. ATORGAMENT PRÒRROGA DE FINALITZACIÓ 
D’OBRES EXPEDIENT NÚM. 26/2008
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 la llicència núm. 26/2008, d’acord amb la disposició trans-
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itòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modifica-
ció del text refós de la Llei d’Urbanisme.

5è.- XARXA LOCAL DE TRIBUTS DE LA DIPUTA-
CIÓ DE GIRONA. APROVACIÓ COMPTES DE RE-
CAPTACIÓ 2012.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Aprovar el compte de recaptació de tributs munici-
pals corresponents a l’exercici de 2012 lliurats per la Xarxa Lo-
cal de Tributs de la Diputació de Girona – XALOC -, el resultat 
resumit del qual és el que segueix.

Valor pendent inicial 97.731,79

Càrrecs rebuts 353.559,22

Càrrecs liquidacions 8.502,25

Càrrecs no contrets 0,00

Autoliquidacions 27.128,07

Total càrrecs 491.090,66

Baixes 2.655,64

Ingressos 359.408,95

Pendent a 31/12/2012 129.026,07

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 per 
tal de que els reunits es donin per assabentats.

Per acabar el Sr. Alcalde comenta que la propera Junta de 
Govern ordinària que s’hauria de celebrar el dia 11 d’abril, en 
el cas que no hi hagi cap tema urgent a resoldre, queda pospo-
sada atès que la gestió de la 31a. edició de la Fira Comarcal de 
Primavera satura el funcionament de les oficines municipals. 
Per tant, es proposa realitzar la sessió ordinària el dijous 25. 

Els reunits, per unanimitat, se’n donen per assabentats i ex-
pressen la seva conformitat al canvi de dates proposada. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
25 D’ABRIL DE 2013

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA 28/02/2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de 28 de febrer de 2013.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Els Sr. Freixas comenta la visita de la Sra. Joana Ortega i Ale-
many, Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya en motiu 

de la 31a. Fira Comarcal de Primavera de Campllong. 

La Sra. Ortega va ser a la Fira el diumenge 7 d’abril i a banda 
de realitzar una visita al recinte firal i fer l’entrega del primer 
premi "Vaca Campiona" del 31è Concurs de vaques de raça 
Frisona, es va reunir a porta tancada amb alguns dels regidors 
de l’Ajuntament de Campllong i també amb el director general 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals, Joan Cañada. 

El Sr. Alcalde vol fer constar que en la reunió mantinguda, es 
va comentar l’organització de la Fira, l’estat del municipi i so-
bretot es va fer referència a la situació econòmica actual que 
es podria agreujar degut al deute pendent de pagament de la 
Generalitat de Catalunya envers a l’Ajuntament de Campllong. 

Tot seguit el Sr. Alcalde dona compte de les reunions a les que 
ha assistit darrerament: 

- El dia 12 de març d’enguany va ser convocat a la sessió extra-
ordinària i urgent del Consell de Salut de la regió sanitària de 
Girona, amb el següent ordre del dia: aprovació de les actes de 
sessions anteriors; presentació del Sr. Francesc Sancho i Se-
rena, com a secretari de participació social i local en salut; ba-
lanç de l’acció de govern de l’exercici 2012 i torn de paraules.

El dia 9 d’abril d’enguany va ser convidat al teatre municipal 
de Figueres "EL JARDÍ" amb motiu del dia de les esquadres.

El passat dia 12 d’abril d’enguany va assistir, juntament amb el 
regidor Sr. Àlex Carreras, a l’Assemblea general de la Manco-
munitat de la Conca de l’Onyar, amb el següent ordre del dia: 
aprovació de l’acta de l’assemblea anterior; liquidació pres-
supost exercici 2012; pressupost exercici 2013; assabentats; 
mocions urgents i precs i preguntes. En aquesta reunió també 
es va comentar la possibilitat de poder donar nous usos a la 
mancomunitat així com la possible adhesió a la mancomunitat 
del poble veí de Sant Andreu de Salou.

Els dies 20 i 21 d’abril d’enguany va ser convidat a la Fira de 
fornells de la Selva, "locomoció i artesania".

Finalment, el Sr. Alcalde també comenta que després d’una 
reunió amb el Consell Comarcal i en relació l’obra titulada "Ca-
mins Comarcals 6a Fase, Camí de la Bruguera a Cassà de la 
Selva" la qual es va quedar sense executar degut a les dificul-
tats econòmiques del moment, doncs es va dir que aquesta 
obra que l’Ajuntament de Campllong té delegada en el Consell 
Comarcal del Gironès mitjançant un conveni de delegació fir-
mat en data 6 de setembre de 2010, es tiraria endavant el 
projecte i el qual s’executaria per fases en funció de les pos-
sibilitats econòmiques de cada municipi pel qual transcorre el 
projecte. Recordar que l’aportació de l’Ajuntament de Camp-
llong en l’execució d’aquesta obra és de 17.892,65 euros.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
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En el decurs dels dos dies també hi va haver un munt d’exhibi-
cions, com ara la de treballs de pagès amb maquinària antiga 
–tal com es treballava abans–, la de tallar i la de fer figures 
amb troncs, o la d’esports rurals bascos. La novetat d’aquest 
any, el concurs de Pony Games, va ser tot un èxit, segons els 
organitzadors, ja que hi va haver més de quaranta participants 
i 60 ponis.

La fira s’ha convertit en una gran fira multisectorial, ha supe-
rat aquest any totes les previsions en nombre d’expositors i hi 
han tingut cabuda, entre altres, estands comercials, degusta-
ció i venda de productes artesanals i d’alimentació, exposició i 
venda de maquinària agrícola, ramadera i industrial, vehicles i 
utillatges industrials."

4t.- PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer: Aprovar els resultats de la consulta popular esmen-
tada, en quant a les actuacions i imports que li corresponen i 
que són com segueix: 

Actuació Vots Mitjana Euros

Ajudes socials 32 24,24% 2.908,80

Museu del camp 11 8,33% 999,60

Festa Major 22 16,67% 2.000,40

Fira 18 13,64% 1.636,80

Activitats per a joves 15 11,36% 1.363,20

Activitats Casal de jubilats 13 9,85% 1.182,00

Local Social 12 9,09% 1.090,8

Activitats lúdiques i cultu-
rals diverses

9 6,82% 818,40

Altres:
-Seguretat
-Colla Gegantera
-Tacat per la pista
-Recuperació de camins
-Centre de dia per a la gent 
gran

3
1
4
1

1

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

Totals 132 100% 12.000 €

5è.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 
DE DATA 28 DE FEBRER DE 2013, NÚM. 21/2013, 
REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2012.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació 
de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de 
Campllong corresponent a l’exercici 2012, i als seus efectes 
s’exposa la següent informació resultant de la liquidació del 
pressupost:

Els regidors comenten l’èxit de l’organització de la darrera edi-
ció de la 31a. Fira Comarcal de Primavera, que va tenir lloc els 
dies 6 i 7 d’abril, com a constància s’acorda de transcriure els 
articles publicats a la premsa: 

El punt/Avui . 7 d’abril de 2013
"El món rural es reivindica a la fira de Campllong. La 31a edi-
ció d’aquesta popular trobada agrícola, ramadera i comercial 
aplega milers de visitants"
Si es compleixen les previsions, la Fira Comarcal de Primavera 
de Campllong haurà atret aquest cap de setmana cap a 30.000 
visitants, la majoria dels quals, aquest matí i migdia. L’oferta 
és molt àmplia i explica el creixement i prestigi que ha aconse-
guit en 31 edicions. 

En els 220 estands i parades que hi ha aquest any hi dominen, 
com sempre, els dedicats al món rural, bé amb bestiar bé amb 
maquinària, però no hi falten els punts de venda d’alimentació, 
exposicions d’eines i vehicles antics, brocanters, atraccions 
per a la mainada... "És una demostració del pes que té encara 
el món de pagès", ens comentava ahir al matí un ramader, re-
ferint-se principalment al bestiar, mentre assistia al concurs 
morfològic de burro català, en què van participar 26 exemplars 
d’aquesta preuada espècie autòctona. 

En un altre punt del recinte, setze parelles de paletes i mano-
bres aixecaven un tram de barana en el concurs de paletes. 
N’hi havia menys que els últims anys –els organitzadors no en 
sabien ben bé la causa– però l’expectació al seu voltant era 
gran. Mentrestant, escampats per la fira, els participants en el 
concurs de pintura ràpida miraven de plasmar racons i ambi-
ents amb els pinzells. Per a més tard estava programada una 
tractorada de tractors antics, la inauguració d’una exposició 
sobre el món agrari als Països Catalans... I avui, entre altres 
propostes, es podrà gaudir de la lliga de Pony Games, una ex-
hibició de gos d’atura, el concurs morfològic de vaques de raça 
frisona o una demostració d’esports rurals bascos.

Productes de Km 0
En els parlaments de la inauguració, el director del departa-
ment d’Agricultura a Girona, Vicenç Estanyol, va defensar els 
productes de proximitat, dels quals la fira de Campllong és un 
aparador. En la mateix sentit es va expressar el vicepresident 
de la Diputació Miquel Calm, que va recordar que l’ens repre-
senta aposta pels productes "km 0". De la seva banda, tant 
l’alcalde, Lluís Freixas, com el president del Consell Comarcal 
del Gironès, Jaume Busquets, van destacar el potencial dels 
pobles petits, reflectit en la fira."

El punt/Avui . 9 d’abril de 2013
"La Fira Comarcal de Primavera de Campllong, una de les fires 
de referència en el món comercial i  rural, va rebre aquest cap 
de setmana més de 28.000 visitants.

Entre els actes destacats de la fira d’aquest any i uns dels que 
solen atraure més públic, hi havia el concurs morfològic de va-
ques de raça frisona, un concurs que se celebra des de la prime-
ra edició de la fira –fa 31 anys–, i el concurs de gossos d’atura.
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AJUNTAMENT DE CAMPLLONG:
- Liquidació del pressupost de despeses
Total de creditors pendents de pagament      -562.960,38 €

- Liquidació del pressupost d’ingressos
Total de deutors pendents de cobrament        822.902,21 €

Resultat pressupostari ajustat           16.972,71  €

Romanent de crèdit           582.813,32 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals: 25.944,37 €

Romanent de tresoreria ajustat                       0,00 €
 
MUSEU D’EINES DEL CAMP I OFICIS TRADICIONALS 
DE CAMPLLONG

- Liquidació del pressupost de despeses
Total de creditors pendents de pagament     0,00 €
    
- Liquidació del pressupost d’ingressos
Total de deutors pendents de cobrament     0,00 €

Resultat pressupostari ajustat               303,51  €

Romanent de crèdit                  773,20 €

Romanent de tresoreria ajustat                         6.544,20  €

Segon.- El ple acorda donar-se per assabentat de l’aprovació 
de la liquidació del pressupost per l’exercici 2012.

6è.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULA-
DOR DEL PROCEDIMENT DE PRESINSCRIPCIÓ, 
MATRÍCULA I RÈGIM INTERN DE LA LLAR D’IN-
FANTS DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovació inicial de la modificació del reglament 
número 7 regulador del procediment de preinscripció, matrí-
cula i règim intern de la llar d’infants de Campllong, concreta-
ment dels seus articles 7, 9 i 11.

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat precep-
tiva, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini 
mínim de trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin 
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, 
que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 49 de la Llei 
de Bases de Règim Local, llei 7/1985, de 2 d’abril.

QUART.- Remetre a l’Administració de l’Estat i de la Genera-
litat de Catalunya l’acord d’aprovació definitiu del reglament i 
còpia íntegra i fefaent de la mateixa.

ANNEX
Proposta de modificació dels articles i els quals quedaran re-
dactats de la següent manera:

"Article 7.- Documentació necessària i acreditativa de 
les circumstàncies als efectes del càlcul dels barems

Tota persona que vulgui acreditar alguna de les circumstànci-
es personals que es tenen en compte en el càlcul de barems 
(art. 9) haurà de dur la següent documentació, en funció el fet 
que es vulgui demostrar:

Residència habitual: 
Certificat d’empadronament i de convivència de l’alumne/a, on 
ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. 

Lloc de treball habitual i estable: 
S’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte 
laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. 
En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà 
en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acre-
ditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, 
modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre de la 
llar d’infants:
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, germans: 
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la perso-
na que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de 
Benestar Social i Família. També s’admeten els certificats de 
discapacitat emesos per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats 
autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o 
superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior 
al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin re-
coneguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, 
absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que 
tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per inca-
pacitat permanent per al servei o inutilitat.

Quan un infant tingui un germà o germana inscrit en el centre, 
o el pare, mare o tutor/a legal hi treballi, al moment d’efectuar 
la preinscripció:
No cal presentar cap document acreditatiu, es comprovarà di-
rectament aquesta circumstància.

Situació econòmica precària del sol·licitant:
Documentació acreditativa de ser beneficiària de la prestació 
econòmica de la renda mínima d’inserció.

Quan es tracti de família nombrosa o monoparental: 
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monopa-
rental vigent. 
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Necessitats educatives específiques: 
Documentació que acrediti emès per una organisme competent. 

Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic:
Informe emès per un metge del sistema públic de salut o 
certificat mèdic oficial, en que s’indiqui expressament que 
l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el 
seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, 
i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta. 

Arrelament familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat: 
Certificat d’empadronament dels avis del alumne/a. 

La no-acreditació documental de les circumstàncies al-
legades a la sol·licitud de preinscripció, dins el termini esta-
blert, implica que el criteri afectat no es consideri a l’efecte 
de baremació, a menys que sigui per causa no imputable el 
sol·licitant i justificable documentalment.

L’Ajuntament es reserva el dret a comprovar la veracitat de 
l’empadronament i de la residència efectiva al municipi de 
Campllong, així com de totes les situacions familiars que pun-
tuen per a l’obtenció de plaça a la Llar d’Infants municipal.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la in-
validació dels drets de prioritat que puguin correspondre en 
relació amb el criteri afectat, sens perjudici de les adopcions 
de les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat en 
què el sol·licitant hagi pogut incórrer. Si la falsedat o el frau es 
constata un cop iniciat el curs escolar, l’alumnat podria perdre 
el dret a la plaça i haurà de participar en el següent procés 
de preinscripció i matrícula. Si ho estima oportú, el consisto-
ri municipal comunicarà a l’autoritat competent aquests fets, 
perquè adopti les mesures oportunes en relació amb les res-
ponsabilitats en què el sol·licitant hagués pogut incórrer. En 
el supòsit de pèrdua de la plaça per aquest motiu, s’haurà de 
liquidar, en tot cas, la quota corresponent a la mensualitat que 
l’alumne perdi el dret a la plaça.

Les dades de caràcter personal que s’aportin, només es po-
den utilitzar per a les finalitats del procediment d’admissió. 
Les persones responsables del tractament d’aquestes dades, 
han d’aplicar les normes tècniques i organitzatives que en ga-
ranteixin la seguretat i la confiança sempre en compliment de 
la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.
.../...

Article 9.- Procediment d’admissió
Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de llocs escolars 
disponibles, s’aplicaran els criteris de prioritat següents en l’ad-
missió de l’alumnat en la llar d’infants municipal de Campllong: 

Criteris generals d’admissió d’alumnat i barem a aplicar

9.1.- Sol·licitant amb més de cinc anys de residència en el 
municipi, acreditada mitjançant certificat del padró municipal 

d’habitants – i efectius a l’u de gener de l’any en que se sol-
liciti la preinscripció en el centre – 15 punts. 

9.2.- Sol·licitant amb més d’un any de residència en el munici-
pi, acreditada mitjançant certificat del padró municipal d’habi-
tants – i efectius a l’u de gener de l’any en que se sol·liciti la 
preinscripció en el centre – 12 punts.

9.3.- Sol·licitant amb menys d’un any de residència en el muni-
cipi, acreditada mitjançant certificat del padró municipal d’ha-
bitants – i efectius a l’u de gener de l’any en que se sol·liciti la 
preinscripció en el centre – 8 punts. 

9.4.- Si el sol·licitant està empadronat en un municipi limítrof a 
Campllong - 2 punts.

9.5.- Quan l’infant tingui familiars fins el segon grau de con-
sanguinitat o afinitat ascendents empadronats en el municipi 
de Campllong – 5 punts.

9.6.- Quan un infant tingui un germà o germana inscrit en el 
centre, o el pare, mare o tutor/a legal hi treballi, al moment 
d’efectuar la preinscripció – 5 punts.

9.7.- El sol·licitant acrediti lloc de treball habitual i estable en 
el municipi de Campllong -5 punts.

9.8.- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, germans 
– 2 punts.

9.9.- Situació econòmica precària del sol·licitant, que implica 
que el pare o mare o tutor/a  sigui beneficiari/a de l’ajut de la 
renda mínima d’inserció – 1 punt.

L’atribució de la puntuació prevista en els punts 9.1, 9.2 i 9.3, 
s’efectuarà de forma excloent i les sol·licituds només podran 
rebre els punts corresponents a un dels supòsits que s’hi de-
tallen.

Ordenades les sol·licitud, d’acord amb els criteris de prioritat 
esmentats anteriorment, en cas d’igualtat de puntuació de les 
sol·licituds, s’aplicaran els següents criteris complementaris 
als efectes d’eliminar la situació d’empat:

9.10.- Quant es tracti de família nombrosa o monoparental – 1 
punt

9.11.- Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema di-
gestiu, endocrí o metabòlic – 0,50 punts. 

.../...

Article 11.- Criteris a utilitzar per resoldre situacions 
d’empat
En cas d’igualtat de puntuació de les sol·licituds, i una vegada 
ja aplicats els criteris d’admissió, el desempat es resoldrà mit-
jançant el procediment de sorteig públic regulat a la normativa 
vigent pel curs lectiu corresponent.
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7è.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS 
DE CAMPLLONG. APROVACIÓ INICIAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei 
de Llar d’Infants, en el seu article 6.-Quota tributària, el qual 
quedarà redactat de la manera que tot seguit s’indica:

6è.- Quota tributària

TARIFES. QUOTES MENSUALS EUROS

Drets de matrícula i material * (1) 75,00 €

Quota de servei 169,00 €

TARIFES. ALTRES SERVEIS EUROS

Quota menjador, servei complet* (2) 110,00 €

Servei esporàdic de menjador 6,50 €

Servei acollida * (3) 4,50 €

Servei extraescolar * (4) 4,50 €

Quota reserva de plaça 200,00 €

*(1) Pel curs 2013-2014, l’Ajuntament bonificarà aquesta taxa 
als infants empadronats a Campllong.

*(2) El servei complert de menjador inclou: dinar, berenar i 
servei de dormitori en règim fix. Quan un infant fix de menja-
dor no vingui algun dia, amb previ avís, se li descomptarà el 
preu de l’àpat.

*(3) Existeixen dos serveis d’acollida i els horaris són els següent:
7:30 a 8:30
18:00 a 19:30
El preu expressat a la taula anterior és calculat per servei.

*(4) El servei d’extraescolar compren infants d’edats entre 
3 a 5 anys. Aquest servei inclou la recollida dels nens/es de 
aquesta edat a la parada de l’autobús escolar de Campllong 
els quals seran acompanyats per una monitora/educadora fins 
a la Llar d’Infants. Allà es realitzaran activitats i tallers.
L’horari és de 17:30 a 19:30

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat precep-
tiva, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un ter-
mini mínim de trenta dies, en els quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportu-
nes.

TERCER.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin 
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, 
que l’acord és definitiu, tenint en compte l’article 49 de la Llei 
de Bases de Règim Local, Llei 7/1985. de 2 d’abril.

QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els 
acords definitius i la redacció definitiva de la modificació de 
l’ordenança

8è.- CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMAR-
CAL DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA DE GOSSOS 
I GATS ABANDONATS, PERDUTS O ENSALVAT-
GITS A LA COMARCA DEL GIRONÈS.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - Aprovar el conveni de delegació entre l’Ajuntament 
de Campllong i el Consell Comarcal del Gironès, per a la pres-
tació del servei de la recollida i acollida de gossos i gats aban-
donats, perduts o ensalvatgits a la comarca del Gironès.

9è.- CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMAR-
CAL DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I VALORIT-
ZACIÓ DEL PAPER I CARTÓ, VIDRE I ENVASOS 
LLEUGERS DELS RESIDUS MUNICIPALS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - Aprovar el conveni de delegació entre l’Ajuntament 
de Campllong i el Consell Comarcal del Gironès, per a la pres-
tació del servei de la recollida selectiva i valorització del paper 
i cartró, vidre i envasos lleugers dels residus municipals.

10è.- CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUN-
TAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL CO-
MARCAL DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I TRAC-
TAMENT DELS MOBLES I VOLUMINOSOS DELS 
RESIDUS MUNICIPALS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - Aprovar el conveni de delegació entre l’Ajuntament 
de Campllong i el Consell Comarcal del Gironès, per a la pres-
tació del servei de la recollida selectiva i tractament dels mo-
bles i voluminosos dels residus municipals.

11è.-  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL-
LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMP-
LLONG I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL 
GIRONÈS-SALT, PER A L’EXECUCIÓ DELS TA-
LLERS DE MEMÒRIA PER L’EXERCICI 2013
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el text de l’Annex I al Conveni Marc de col·
laboració entre l’Ajuntament de Campllong i el Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt per a l’execució dels TALLERS DE 
MEMÒRIA.
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12è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MI-
LLORA URBANA DE TRANSFORMACIÓ DE L’ÀM-
BIT QUALIFICAT COM A RESIDENCIAL PRE-
EXISTENT (CLAU RP), CORRESPONENT A LA 
PARCEL·LA NÚM. 50 DEL SECTOR INDUSTRIAL 
“LES FERRERIES” DE CAMPLLONG, PER AL 
SEU DESTÍ A USOS INDUSTRIALS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER – APROVAR definitivament el "PLA DE MILLORA UR-
BANA DE TRANSFORMACIÓ DE L’ÀMBIT QUALIFICAT COM A 
RESIDENCIAL PREEXISTENT (CLAU RP), CORRESPONENT A LA 
PARCEL·LA NÚM. 50 DEL SECTOR INDUSTRIAL "LES FERRERI-
ES" DE CAMPLLONG, PER AL SEU DESTÍ A USOS INDUSTRIALS" 
promogut pels Srs. Ramon Alsina Torrent, Trinitat Falgàs Sal-
vador i la societat Alsina Falgàs, S.L. i redactat per l’arquitecte 
Sr. Antoni Aguilar i Piera d’acord amb el projecte presentat 
al Registre General d’entrada de documents de l’Ajuntament 
de Campllong en data 17/12/2012 i  NRE 1497 i la documen-
tació complementària (esmena de les prescripcions establer-
tes en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 
21/03/2013) rebuda en data 23/04/2013 i NRE 525. 

SEGON.- La publicació de l’acord d’aprovació definitiva queda 
supeditada a la constitució davant de l’Ajuntament de Camp-
llong de la garantia corresponent el 12% del valor de les obres 
d’urbanització, amb el benentès que un cop exhaurit el termini 
d’un any, sense que s’hagi constituït la garantia, la tramitació 
del pla quedarà sense efecte.

TERCER.- Lliurar, en el termini d’un mes, a la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de Girona, l’aprovació definitiva del pla de 
millora urbana, lliurament que és condició per a la publicació 
de l’acord d’aprovació definitiva.

QUART.- Notificar el present acord a les persones interessa-
des, indicant que per a posar en pràctica l’execució material 
del PMU s’ha de presentar el corresponent projecte d’urbanit-
zació i per a la gestió urbanística del mateix resta pendent de 
presentar la proposta de reparcel.lació voluntària elevada a 
escriptura pública.  

13è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODI-
FICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA 
DE MILLORA URBANA DE TRANSFORMACIÓ DE 
L’ÀMBIT DE VERD PRIVAT DEL PLA PARCIAL 
DEL SECTOR INDUSTRIAL “LES FERRERIES” 
DE CAMPLLONG, PER AL SEU DESTÍ A USOS IN-
DUSTRIALS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER – APROVAR definitivament la "MODIFICACIÓ PUNTU-
AL DEL TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA DE TRANS-
FORMACIÓ DE L’ÀMBIT DE VERD PRIVAT DEL PLA PARCIAL 
DEL SECTOR INDUSTRIAL "LES FERRERIES" DE CAMPLLONG, 
PER AL SEU DESTÍ A USOS INDUSTRIALS" promogut pels Srs. 
Ramon Alsina Torrent, Trinitat Falgàs Salvador i la societat Al-

sina Falgàs, S.L. i redactat per l’arquitecte Sr. Antoni Aguilar 
i Piera d’acord amb el projecte presentat al Registre General 
d’entrada de documents de l’Ajuntament de Campllong en data 
17/12/2012 i  NRE 1497.

SEGON.- Lliurar, en el termini d’un mes, a la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de Girona, l’aprovació definitiva del pla de 
millora urbana, lliurament que és condició per a la publicació 
de l’acord d’aprovació definitiva.

TERCER.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva de l’instru-
ment de planejament urbanístic en el diari o butlletí oficial cor-
responent, una vegada efectuar el tràmit del punt segon.

QUART.- Notificar el present acord a les persones interessa-
des, indicant que per a la gestió urbanística del mateix resta 
pendent de presentar la proposta de reparcel.lació voluntària 
elevada a escriptura pública, adaptada a les determinacions 
de la Modificació puntual del Text refós del PMU de transfor-
mació de l’àmbit de Verd Privat. 

14è.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER 
PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. AC-
CEPTACIÓ. 

DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES PÚBLICS DEL DE-
PARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

CONCEPTE: Subvenció Llar d’infants curs 2011/2012
IMPORT SUBVENCIÓ: 28.600 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/04/2013

15è.- MOCIÓ REFERENT A LA SETMANA DE LA MO-
BILITAT SOSTENIBLE I SEGURA. CARTA D’ADHESIÓ 
2012
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Els reunits comenten que degut a la falta de participació dels veïns 
del poble en aquesta activitat en les edicions passades, no creuen 
convenient dedicar pressupost i esforços a aquesta activitat, per 
tant, els reunits per unanimitat (6 vots) acorden que enguany no 
s’adheriran a la celebració de la setmana de la Mobilitat Sosteni-
ble i Segura entre els dies 22 i 29 de setembre de 2013. 

16è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 21/2013 AL 29/2013.

Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, fun-
cionament i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, 
de 28 de novembre -, es dóna compte de les resolucions d’al-
caldia dictades des de l’última sessió: 



El gra i la palla A21

Cop d’ull a les actes municipals 
Núm.: 21/2013
Ref.: Aprovació liquidació del pressupost general de l’Ajuntament 
de Campllong i l’organisme autònom Museu d’eines del camp i 
oficis tradicionals de Campllong, corresponent a l’exercici 2012.

Núm.: 22/2013
Ref.: Concessió de llicència urbanística expedient núm. 
03/2013 del promotor Sergi Rojals pel tancament del garatge 
de la planta soterrani

Núm.: 23/2013
Ref.: Devolució de fiança de domini públic i devolució de fiança de 
residus de la construcció de la llicència d’obres expedient núm. 
11/2010, de la rehabilitació i reforma de la masia Mas Maret.

Núm.: 24/2013
Ref.: Devolució de fiança de residus de la construcció de la 
llicència d’obres expedient núm. 27/2010 a Joaquim Albertí, 
S.A, de la construcció d’un magatzem de la sala blanca.

Núm.: 25/2013
Ref.: Contractació urgent peó manteniment per la realització 
de tasques diverses relacionades amb l’organització de la 31a. 
Fira Comarcal de Primavera de Campllong 2013.

Núm.: 26/2013
Ref.: Resolució del recurs de reposició interposat pels Srs. 
Santiago Serra Roquet i Dolors Serra Roquet contra el decret 
d’alcaldia núm. 15/2013, referent a la denegació de declaració 
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació urbanística.

Núm.: 27/2013
Ref.: Expedient de baixa de padró d’habitants per inscripció 
indeguda de les persones: Josefa Martil Martil; Alex Garcia 
Martil; i Pedro Garcia Flores.

Núm.: 28/2013
Ref.: Reconeixement extrajudicial de crèdit de 2.143,06 €.

Núm.: 29/2013
Ref.: Devolució de fiança de domini públic de la llicència d’obres 
expedient núm. 23/2007, del promotor PROMOVADS 2004, S.L, 
en relació a la construcció d’una nau industrial entremitgeres.

Els reunits se’n donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 25 D’ABRIL DE 2013

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 14 DE MARÇ DE 2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 14 de març de 2013.

2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DES-
PESES DIVERSES

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

2. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la relació de 
despeses indicades a la llista per import de 67.075,20 €

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

2.2.1.- Consell Comarcal del Gironès, 2.509,90 € correspo-
nents als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de FE-
BRER de 2013 (liquidació núm. 40/13 MA): 

FEBRER

Neteja viària 532,50

Recollida selectiva (vidre, paper, envasos) 324,97

Residus sòlids urbans - mobles i trastos 177,39

Deixalleria 69,31

Lloguer d’un contenidor de poda 20,00

Servei de recollida del rebuig 670,93

Servei del tractament del rebuig 442,65

Recollida fracció orgànica 272,15

TOTAL 2.509,90

2.2.2.- Consell Comarcal del Gironès, 150 € corresponents a 
l’emissió d’informe tècnic referent a l’activitat de la indústria 
Joaquim Alberti, SA (Ref. núm. 13/043). 

2.2.3.- Consell Comarcal del Gironès, 600 € corresponents a 
la redacció de la memòria valorada titulada Xarxa de fibra òp-
tica (E-341/2013) (Ref. núm. 13/021). 

2.2.4.- Consell Comarcal del Gironès, 600 € corresponents a 
la redacció de la memòria valorada titulada Camí de la Brugue-
ra (E-340/2013) (Ref. núm. 13/020). 

2.2.5.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT cor-
responent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2013 amb 
el següent detall:  

SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Març 2013 353,99

3r.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

3.1.- Concessió de les següents llicències urbanístiques: 

EXP. NÚM. 04/2013
Promotors: TJU
Obres autoritzades: Realització de rasa per pas de tuberia 
d’aigua als patis posteriors de les naus 
Emplaçament de les obres: c/ Feixas Magres, pol. Ind. Les 
Ferreries 
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Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions i taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança 
fiscal n. 11): 252 €

EXP. NÚM. 05/2013
Promotors: GCM
Obres autoritzades: Obertura de rasa per instal.lació de tu-
beria per a la portada d’aigua potable de la xarxa municipal al 
Mas Fusté
Emplaçament de les obres: V. De Can Bosch – Mas Fusté
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions i taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança 
fiscal n. 11): 78 €

EXP. NÚM. 06/2013
Promotors: SNR 
Obres autoritzades: Instal.lació de piscina al jardí de la finca
Emplaçament de les obres: C/ Sant Jordi, 39 
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions i taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança 
fiscal n. 11): 281 €

EXP. NÚM. 08/2013
Promotors: JOAQUIM ALBERTI, S.A. 
Obres autoritzades: Reconversió magatzem a oficina en 
planta pis 2 i obertura de finestra façana c/ del mig. 
Emplaçament de les obres: C/ Església, 9
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions i taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança 
fiscal n. 11): 588,40 €

3.2.- Vista la sol·licitud d’arxiu de l’expedient de llicència 
d’obres núm. 6/2011, de reforma i ampliació del Mas de Dalt, 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Acceptar, d’acord amb l’establert en l’art. 90 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu comú, 
la renúncia formulada per la Sra. DSP en data  27 de març 
de 2013 (NRE 381), a la llicència d’obres tramitada mitjançant 
expedient núm. 6/2011, concedida per acord de la Junta de 
Govern de data 15 de setembre de 2011, per haver manifes-
tat l’interessada que no procedirà a efectuar les obres sol-
licitades i no haver-se iniciat la seva construcció.

SEGON.- Procedir a l’arxiu de les actuacions i a l’anul·lació 
de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions (ICIO) 
d’import 11.561,28 €, atès que el fet impossable que justifica-
va l’ingrés ha desaparegut. 

4t.- SUBVENCIONS DIVERSES.  SOL·LICITUDS I 
ALTRES TRÀMITS.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Sol·licitar de la Diputació de Girona els ajuts i/o sub-
vencions del detall que figura seguidament i amb destinació al 
finançament parcial de les despeses i actuacions que, igual-
ment, s’hi especifiquen.

SUBVENCIONS PER A FINANÇAR PROJECTES PER FACILI-
TAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES, DESTINADES ALS 
AJUNTAMENTS DE FINS A 30.000 H. DE LES COMARQUES 
GIRONINES.
Import de la Subvenció fixat a la convocatòria: 805,01 € 
(import fix 558.37 € + import variable segons cens 246,63 €)  
Concepte: instal·lació de sistema wifi al local social de Camp-
llong per a la gestió personalitzada del servei per a ordinadors 
portàtils dels usuaris. 

SUBVENCIONS PER AL FOMENT I LA PRÀCTICA DE L’ESPORT. 
PROGRAMA A: SUPORT A L’ESPORT MUNICIPAL. 
Concepte: Gimnàstica de manteniment per adults 
Pressupost: 1.930 €
Import de la Subvenció sol·licitada: 1.500 €

5è.- SUBVENCIÓ CREU ROJA. ATORGAMENT 
SUBVENCIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Atorgar a l’Assemblea Local de la Creu Roja de Llagostera 
– Cassà una subvenció d’import 900 €, en concepte de col-
laboració municipal en les despeses indicades de manteni-
ment del transport sanitari, fent constar expressament que en 
la quantitat concedida s’han de considerar inclosos els possi-
bles costos derivats dels serveis que es puguin dur a terme 
en el municipi en Campllong en motiu de la celebració d’actes 
públics i populars (Fira Comarcal de Primavera, Festa Major, 
Duatló etc.).

6è.- ADQUISICIÓ D’UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Concedir a la Sra. CBB la titularitat del nínxol núm. 54 
del Cementiri Municipal, mitjançant l’adquisició per concessió 
temporal d’un nínxol a 10 anys. 

Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titu-
laritat dels nínxols l’obligació dels seus titulars o hereus de 
mantenir-los en perfecte ordre de conservació i dignitat.

Tercer.- Establir l’aplicació de les taxes municipals correspo-
nents a les esmentades adquisicions de titularitat dels nínxols: 

Ordenança fiscal núm. 7, Reguladora de la taxa per la presta-
ció del servei municipal de cementiri

Art. 6: Quota tributària: Concessió temporal d’un nínxol a 10 
anys 200 €.

7è.- DESPATX ORDINARI

7.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde propo-
sa informar als assistents de les comunicacions rebudes per 
tal de que els reunits es donin per assabentats.
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Durant el mes de gener es va reconstruir l’armari d’obra que alberga els quadres d’enllumenat públic del nucli urbà de Campllong, 
emplaçat al carrer de la Rectoria i adossat a l’estació transformadora. L’objectiu era evitar les filtracions d’aigua a l’interior de 
l’armari per la coberta i les parets a causa de les esquerdes i del mal estat de conservació que tenia. 

RECONSTRUCCIÓ DE L’ARMARI DELS QUADRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
DEL NUCLI URBÀ

A finals de gener es va instal·lar un sistema de desguàs al paviment de la cuina del Bar-restaurant del Local Social per facilitar la 
neteja de la cuina i també es va col·locar una porta de PVC blanc, corredora i plegable (tipus acordió) per independitzar els serveis 
higiènics de la cuina. Per altra banda, durant l’abril es va fer una instal·lació a l’escenari la nova sala polivalent del Local Social 
que permet connectar ordinadors amb el projector en analògic i digital. La insta·lació s’ha integrat a la paret per facilitar-ne la 
manipulació i l’ús per part dels usuaris del projector.

ACTUACIONS DIVERSES AL LOCAL SOCIAL

Com a actuació prèvia a l’execució d’un tram de ruta verda 
al veïnat de la Bruguera, el mes de febrer es va realitzar la 
desbrossada i la tala d’arbres i arbustos, en una amplada de 
2,5 metres aproximadament, paral·lela al camí públic de la 
Bruguera, a dues zones boscoses del veïnat, corresponents a 
les parcel·les núms. 39 i 43 del polígon 1.

DESBROSSADA I TALA A DUES ZO-
NES BOSCOSES DEL VEÏNAT DE LA 
BRUGUERA El personal de manteniment de l’Ajuntament va fer durant 

el març passat la poda dels plataners dels escocells de les 
voreres del carrer Camí de Fornells del Polígon Industrial 
"Les Ferreries".

PODA DELS ARBRES DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL "LES FERRERIES”

Estat de l’armari abans de reconstruir-lo Nou armari construït

Desguàs sifònic instal·lat a la cuina Porta col·locada als serveis higiènics Connexió analògica i digital al projector
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LOCAL SOCIAL

Després de les festes de Nadal, al Local social hi va tornar 
a regnar la tranquil·litat. Els cursos es tornaven a reprendre 
i adquirien els horaris habituals, això sí, tots amb un xic de 
malenconia ja que s’havien acabat les festes més boniques de 
l’any. La gran novetat al Local social aquell mes va ser l’inici 
d’un nou curs d’anglès per a principiants en el qual ja tenim sis 
alumnes que estan aprenent molt ràpid! 

Durant el gener, des del Local social també es va proclamar 
un nou servei al ciutadà i és que tenim una psicòloga a la nos-
tra disposició que dóna hores a convenir i que et pot ajudar a 
solucionar més d’un problema.

Al febrer a Campllong es va organitzar la gran rua de car-
naval. Els de Campllong érem els més animats i vam guanyar 
algun o altre premi! Anàvem tots vestits d’abelles i no us podeu 
imaginar quina gala que fèiem amb les cares pintades i tot!

Al març, al Local social es va organitzar, per una banda, 
com cada any, la reunió del poble on es van repartir els pres-

supostos participatius. Per altra banda, vam engegar una nova 
activitat gràcies a la col·laboració i iniciativa de la nostra psi-
còloga. Un cop al mes, al local social organitzem la risoteràpia, 
una tècnica que produeix beneficis emocionals a traves del riu-
re. Aconseguim exercitar el nostre cos, alliberar la ment dels 
problemes quotidians i passar una bona estona. A més a més, 
la risoteràpia ens ajuda a guanyar vitalitat i alegria durant el 
nostra dia a dia i així establim una relació més sana amb la por, 
element que ens permet guanyar poder personal i autoestima. 
Per últim, cal recordar que aquesta tècnica és molt beneficiosa 
per disminuir l’estrès i l’ansietat. Així que, tots els participants 
i la dinamitzadora del local social, us volem animar a tots i totes 
a venir-ho a provar!

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
Bé, durant aquests tres mesos, els avis del Casal de jubilats hem estat a casa molt arraulits per la fred entre constipats i grips. 
Gairebé no veníem ni els dimarts a berenar. Hi havia dies que venia la Maria Guijosa sola! Ai... això ha de canviar. A veure si amb el 
bon temps tornem a sortir de les nostres closques! En fi, tot i això, tampoc ens hem quedat quiets. Tot i que possiblement ens hem 
saltat algun dimarts de berenar, la majoria de jubilats hi hem anat venint; ara un, ara l’altre i jugar a cartes era un dels nostres 
majors entreteniments. 

I no us penseu pas, que els dies de ball ens hem quedat a casa eh! I és que aquí no hi faltem mai. A més a més, els de la junta 
vàrem fer una reunió molt important on vam canviar un seguit de coses. Us en fem cinc cèntims: a partir d’ara, el berenar del ball el 
fem a la mateixa sala i és que abans anàvem al menjador vell del restaurant. Però ara, ens hem acomodat (sempre demanant-ho de 
bones maneres) i ens porten el menjar expressament! També vam fer unes publicitats per tal de promocionar els balls i des d’aquí 

també us animem a tots aquells que no heu 
vingut encara a provar-ho. Us assegurem 
que us ho passareu d’allò més bé. 

Per últim, aquests mesos hem estat pro-
mocionant una nova excursió a l’Escala on 
veurem la fàbrica de salaó de peix, farem 
un bon dinar i veurem la subhasta al port. 
En fi, un dia ben complet. Els de sempre ens 
pensàvem que possiblement no hi podríem 
anar per falta de gent; tot i això sembla que 
aquesta vegada som prou colla, així que ja 
us ho explicarem amb més de detall, però 
segur que ens ho passarem d’allò més bé. I 
és que... sempre l’excursió va de meravella 
quan hi ha un bon tiberi.
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El segon trimestre hem treballat mol-
tíssim i us volem explicar què hem 
fet. El febrer vam celebrar el car-
nestoltes i aquest any ens vam dis-
fressar de lloros i pingüins i ho vam 
celebrar amb  les senyoretes, pares, 
germans… ens ho vam passar d’allò 
més bé! Mireu que guapos anàvem…

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”

Després del carnestoltes de seguida va arribar la primavera. 
Les senyoretes ens van explicar un conte molt i molt divertit d’una 
papallona que ens explica tot el que passa durant la primavera. 
També vam pintar el vidre de la classe amb les nostres mans, vam 
fer flors, abelles... Ara ja estem al tercer trimestre i ja som molt 
grans! Un dia que feia bon temps vam anar a pintar el carrer! Vam 
fer dibuixos molt "xulos" i ens ho vam passar molt i molt bé!!!

També vam jugar amb paper de vàter, amb caixes; ens va 
agradar molt perquè podíem fer torres, posar-nos-hi a dins...

Un dia vam experimentar amb llimona, era molt àcida... i tam-
bé amb xocolata.

D’aquí a poc ens n’anem d’excursió a Can Feliu a veure va-
ques, cavalls, gallines... també hem de començar a preparar 
la festa de final de curs... tenim molta feina a fer encara, ja us 
ho anirem explicant!!!
Els nens i nenes de la llar d’infants El Tractoret
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Com que per carnaval tot si val, com cada any, la colla de carnaval 
de Campllong i Sant Andreu ens hem disfressat i hem sortit al car-
rer per passar-nos-ho bé. Aquest any com que les èpoques que 
vivim "piquen" ens hem volgut conjuntar i disfressar-nos d’abelles. 
Vàrem formar un rusc amb un centenar d’abelles viatgeres que 

CARNESTOLTES 2013

vàrem visitar les poblacions de Santa Coloma, Olot, Tossa, Llagos-
tera i Campllong tot escampant alegria i xerinola. Cal destacar el 
bon ambient viscut i el tercer premi guanyat a Santa Coloma. Un 
any més tot això ha estat possible gràcies a la bona predisposició 
de tothom i esperem que així sigui per molts anys més!



El gra i la palla A27

La  vida del poble

CREIXENT ANY RERE ANY
La Fira Comarcal de Primavera ha arribat a la XXXI edició, 
sent una de les fires de referència en el món comercial i rural. 
S’ha convertit en una gran fira multisectorial que, any rere 
any, supera totes les previsions. El recinte firal d’enguany 
ha estat de més de 40.000 m2, dels quals 2.100 coberts. El 
nombre d’expositors ha estat superior al dels altres anys, en 
estands comercials, degustació i venda de productes arte-
sanals i d’alimentació, exposició i venda de maquinària agrí-
cola, ramadera i industrial, vehicles i utillatges industrials. 
Convé destacar la visita de la vicepresidenta del Govern de 
la Generalitat i Consellera de Governació i Relacions Insti-
tucionals, Joana Ortega. La vicepresicenta va ser rebuda a 
l’Ajuntament, va signar el llibre de visites i va visitar amb 
interès els diferents espais de la Fira.

Les novetats d’aquest any: el concurs de Pony Games, de 
la Federació Catalana d’Hípica va ser tot un èxit, amb qua-
ranta participants i 60 ponis que durant tot el diumenge vam 
poder veure fent curses i altres activitats; l’Outlet d’Antigui-
tats, que es va dur a terme durant els dos dies; i l’ampliació 
dels Tastets de Proximitat, amb la col·laboració del Centre 
de Visitants del Gironès. Enguany s’hi van dur a terme 5 de 
tallers durant tot el diumenge, a la Sala Polivalent del Local 
Social.

Hem tingut un gran ventall d’activitats: X Concurs de 
Pintura ràpida, VIII Concurs morfològic de burro català, XVI 
Concurs de paletes, VII Concurs de maquinistes, Jornades 
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tècniques, XIX Tractorada de tractors antics, XIX Concurs 
d’agility, Gimcana de cavalls, II Trobada de vehicles clàssics, 
Exhibició de gos d’atura català amb oques, X Trobada d’in-
tercanvi de plaques de cava, Exhibició de tallar troncs i fer 
figures amb troncs, Exhibició d’esports rurals bascos, Exhi-
bició de treballs de pagès amb maquinària antiga, tal com es 
feia abans, VII Concurs social d’enganxe, Exhibició del batre, 
diferents exposicions, mostres i mercats, etc, etc, etc. A les 
diferents activitats, se n’hi sumen de noves, encara que tam-
bé n’hi ha algunes que per diferents motius s’han hagut de 
deixar de fer. Malgrat això, s’intenta conservar totes les ac-
tivitats ja que gràcies a elles s’aconsegueix la gran diversitat 
d’aquesta Fira! 

Hi ha activitats que se celebren des del primer any, com 
el XXXI Concurs morfològic de vaques de raça frisona i el 
XXXI Concurs de treballs monogràfic de ramat i gos d’atura 
català. Ens ajuden a recordar els inicis de la nostra Fira i, 
alhora, la seva gran evolució. 

Aquest any tots hem tingut feina de valent, des dels del 
bar, als encarregats de les diferents activitats, als de les ta-
quilles, als dels aparcaments, etc., etc. I és que la Fira de 
Campllong és la nostra Fira, la del nostre poble i de tots els 
col·laboradors que treballen de valent, ja sigui durant tot 
l’any fent els preparatius o durant els dies de la Fira, tots 
amb la mateixa finalitat, que any rere any sigui tot un èxit! 
Moltes gràcies a tots i us esperem l’any vinent! 
Roser Freixas Puig
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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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Benvolguts ciutadans /es de Campllong, abans de res, ens vo-
lem presentar. Som la Nuria Llinàs, treballadora Social, i en 
Joan Josep Barrera, educador social. Junts formem l’equip de 
Serveis socials bàsics del vostre municipi. Ens volem adreçar 
a vosaltres per tal de fer-vos conèixer la nostra tasca i en què 
us podem ajudar des del nostre servei.

Els serveis socials són el primer punt d’accés al sistema 
dels serveis socials de Catalunya i per això és de caràcter 
universal, obert a totes les persones empadronades al vostre 
municipi. L’objectiu principal d’aquest servei és vetllar pel ben-
estar social de les persones. Els Serveis socials de Campllong 

LA CALOR  JA ÉS AQUÍ!!!
Us volem donar unes recoma-
nacions bàsiques per afrontar 
els dies de  calor. Tots sabem 
que les temperatures molt 
extremes i l’excés de calor 
poden agreujar una malaltia 
crònica (hipertensió arterial, 
diabetis, malalties del cor, 
malalties respiratòries...) i 
provocar-nos deshidratació i 
esgotament. Tot això està produït per la pèrdua de líquids i de 
sals minerals que són indispensables en el nostre cos.

Per  aquestes raons us volem descriure quines persones tenen 
més risc de patir un cop de calor:

- Nadons
- Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i  amb limi-
tacions de la mobilitat
- Persones que realitzen activitats físiques importants (inclosos 
els treballs a l’hort)
- Persones més grans de 75 anys
- Persones amb malalties cròniques:

- Hipertesió Arterial
- Diabetis
- Malalties cardiorespiratòries

L’EQUIP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE CAMPLLONG

són compartits amb altres municipis de la comarca i depenem 
del Consorci de Benestar Social Gironès- Salt. Des del nostre 
equip treballem amb les persones per tal d’informar, orientar i 
assessorar sobre recursos, prestacions i/o serveis.

També oferim un servei de suport familiar dirigit a aquells 
pares i mares que necessitin un suport educatiu en la cura 
dels seus fills.

Una altra tasca dels professionals dels serveis socials és 
detectar les necessitats de les persones, intervenir i/o derivar 
a altres recursos especialitzats.

Totes aquestes tasques les realitzem a través d’un treball 
de xarxa amb altres serveis municipals, com els serveis de 
salut i educació. També forma part de la nostra tasca el suport 
a entitats, associacions i projectes locals.

Si voleu que us atenguem podeu demanar hora concertada a 
les oficines de l’Ajuntament. El nostre horari d’atenció és:

Treballadora social: El dijous d’1/4 d’1 a 3
Educador social: El dijous d’1/4 de 2 a 3
Telèfon de contacte: 972 46 15 04. 
Ubicació: Oficines de l’Ajuntament 

 

CONSELLS DE SALUT
- Pàrkinson
- Alzheimer 
- Obesitat
- …

- Persones que prenen medicacions especials com tranquil-
litzants, antidepressius i diürètics (molt habitual en persones 
hipertenses, malalties del cor...)

Us donem uns consells per tal de prevenir el cop de calor:

- Beveu molta aigua durant el dia. També podeu prendre sucs 
de fruita naturals, no abuseu de les begudes alcohòliques i feu 
menjars frescos (amanides, gaspatxo…)
- Eviteu sortir a les hores de més calor. En cas de fer-ho, bus-
queu l’ombra al carrer, protegiu-vos el cap amb una gorra o bar-
ret, utilitzeu roba lleugera i de colors clars. Limiteu els trajectes 
en cotxe i disminuïu l’activitat física durant aquesta franja.
- A casa: Tanqueu les persianes quan hi toca el sol, obriu les 
finestres durant la nit, refresqueu l’ambient amb ventiladors o 
aire condicionat i preneu dutxes fresques freqüentment.

Dit això, en cas d’aparèixer febre molt alta, mal de cap, nàuse-
es o vòmits, convulsions, set intensa, somnolència o pèrdua de 
coneixement, acudiu al centre sanitari més proper o truqueu al 
112 o al 061.

ABS CASSÀ DE LA SELVA
Consultori local de Campllong




