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Carta de l’Alcalde

Quan arribem a l’agost, els motors de l’activitat tradicional, 
lúdica, de festa, comencen a rodar i anem agafant revo-

lucions a mesura que avança el mes. La Comissió de festes 
dissenya un programa ple d’activitats complementàries que 
comencen una setmana abans del repicament de campanes 
i que arriba al seu moment àlgid el quart cap de setmana del 
mes. A més, aquests últims 10 anys s’han vist complementats 
amb el cicle musical "Musicant", la qual cosa fa que arribem 
fins a final de mes amb els motors calents. I, com a final de 
traca, arriba el sopar de germanor. 
 
Fent-ne un repàs, podem veure que, de forma general, els ac-
tes és mantenen però si hi clavem l’ull fix, veurem com cada 
any hi ha variants. Així, veiem com els actes dels dies previs a 
la Festa no sempre són els mateixos, tot i que tenen similituds. 
Veiem, per exemple, que molts anys és fan activitats amb la 
PlayStation però els jocs varien. Aquest any també ha estat 
una novetat el concurs de parxís, l’any passat es va jugar a 
dòmino i recordo com anys enrere fèiem una botifarra de cam-
pionat. En el programa d’aquest any no hem vist activitats de 
competició esportives, diuen que per cansament dels organit-
zadors. Potser això guardaria relació amb què la Comissió té 
necessitat contínua de noves incorporacions. O sigui, que hem 
d’augmentar-ne els membres i les ganes d’agafar responsa-
bilitat. I gràcies, moltes gràcies als que continuen al peu del 
canó. Vull destacar que a la Comissió de festes s’aprèn a tenir 
responsabilitats i a relacionar-se (no em digueu que això no 
pot ésser interessant). En tot cas és voluntari però us dic que 
per a la formació de persones aquesta experiència pot anar 
prou bé. A més, a Campllong tenim una llarga tradició (i millor 
que no és perdi) a oferir-nos de voluntaris per fer tasques per 
a la comunitat, sense cap compensació palpable. 

Continuant amb les activitats de la Festa, aquest any s’ha re-
introduït altre cop la col·laboració econòmica. Sabeu que no fa 
gaire anys la Comissió passava casa a casa a demanar la vo-
luntat per la Festa. Aquest any és va portar una orquestra de 
primera fila i va ésser amb l’ànim de cobrir el diferencial amb la 
del any anterior que és va creure necessari fer pagar entrada 
per mantenir el nivell de despesa. Per altra banda, el preu de 3€ 
per aquells del poble que l’agafaven anticipadament és bastant 
simbòlic. Aquesta fórmula o solució pot ser aplicable en actes 
similars. En tot cas, estaria bé escoltar opinions al respecte.

Pel que fa als actes de la Festa, la majoria van estar molt bé: 
havaneres, molt bé; concert jove, molt bé; el concert del diu-
menge, molt bé. I el dilluns, molt bé el programa infantil i molt 
bé el sopar de germanor. Llàstima que la pluja obligués els 
gegants a fer l’actuació al pavelló i ens quedéssim sense el 
passacarrer. La resta d’actes també varen estar bé. Pel que 
fa a incidències i molèsties, aquest any han estat mínimes. Els 

veïns de la plaça tenen, lícitament, ganes que els actes que 
és fan a la plaça siguin el menys molestos possibles. Tot i així 
col·laboren amb el que calgui. Aquest any és va contractar un 
vigilant de més el divendres i el dissabte per reduir al màxim 
els possibles actes incívics i el resultat ha estat el desitjat. En 
quant a les molèsties acústiques, aquestes són de molt mal 
solucionar i més ara amb un temps de recursos limitats. En tot 
cas, sí que hi pensem i descartem solucions fins que trobem 
entre tots la bona.

Pel que fa el Musicant, els concerts estaven programats al 
Local Social tots menys un que, al final, també s’hi va acabar 
traslladant, amb la qual cosa la sala gran del Local va demos-
trar la seva capacitat per fer concerts de format mitjà, amb 
250/350 assistents i amb un so extraordinari. Pel que fa a la 
gestió de l’aire condicionat, fins a l’últim dia no es va acon-
seguir donar-li el toc de repartiment i de proporció adequat. 
Esperem que d’ara endavant el graduat de difusors i l’expe-
riència faci que anem millor. Les actuacions varen estar en el 
nivell esperat. Ressalto, si pot ser, les actuacions d’en Mas i la 
Jove Orquestra del primer dia i la brillant i engrescadora actu-
ació d’en Moncho, que va aconseguir interactuar amb el públic 
al primer moment i fins al final. Un reconeixem a l’Albert i a la 
resta d’organitzadors del Musicant i esperonar-los a assolir 
aquelles fites que siguin assumibles.

Ara ja vénen dies de pensar en les activitats de l’últim trimes-
tre i, sobretot, de començar a organitzar la Fira de l’any que 
ve, també el Carnaval i, en algun del seus aspectes, també la 
Festa. O sigui que, si mentrestant estàs llegint aquestes rat-
lles t’hi animes, ja ho saps: contacta amb aquells que saps que 
porten aquestes activitats o, simplement, amb l’Ajuntament 
que gestionarà i redireccionarà el teu suport i ganes cap a on 
s’escaigui. Que tingueu salut i sort!!!

L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

L’AGOST, EL MES DE MÉS FESTA A CAMPLLONG
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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 16 DE MAIG DE 2013

ÚNIC. APROVACIÓ DE LES NORMES PARTICU-
LARS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER TIPUS 
C DE L’HABITATGE UBICAT AL CARRER DE LA 
RECTORIA NÚMERO 2 DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR inicialment les bases que hauran de re-
gir el procediment d’adjudicació de 1 habitatge amb protecció 
oficial destinats a lloguer situat al carrer rectoria, 2 de Camp-
llong, les quals s’adjunten com a annex a la present proposta.

SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquest acord i el 
text de les normes pel termini de vint dies a fi que es puguin 
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjan-
çant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial 
de la Província (BOP) i  al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a 
la web municipal.

TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni 
reclamació durant el termini d’informació pública i d’audièn-
cia als interessats, les normes que ara s’aproven inicialment 
quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior i es procedirà directament a la seva publicació.

QUART.- Un cop aprovades definitivament les normes, do-
nar al procediment d’adjudicació la tramitació reglamentària, 
acordant la publicació de l’anunci als efectes de presentació 
de sol·licituds de participació.

CINQUÈ.- Delegar, per motius d’agilitat, en l’alcaldia l’aprova-
ció de les llistes provisionals i definitives d’admesos i exclosos.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 16 DE MAIG DE 2013

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 25 D’ABRIL DE 2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 25 d’abril de 2013.

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

2.1. Aprovar l’autorització, disposició i obligació De la relació 
de despeses indicades a la llista per import de 21.506,07.- €

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

2.2.1. Consell Comarcal del Gironès, 2.685,03.- € correspo-
nents als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de MARÇ 
de 2013 (liquidació núm. 71/13 MA): 

MARÇ

Neteja viària 532,5

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

Residus sòlids urbans - mobles trastos 117,39

Deixalleria 69,31

Servei de recollida de poda 72

Lloguer d’un contenidor de poda 20

Servei de recollida del rebuig 670,93

Servei de tractament de rebuig 507,28

Recollida fracció orgànica 272,15

impropis tractament de la FORM 38,5

TOTAL 2.625,03

2.2.2.- Consell Comarcal del Gironès, 75.- € corresponents a 
l’emissió d’informe tècnic referent a l’activitat de promoguda 
per TRANSPORTS BEN ANGELS, S.L. (Ref. núm. 13/049). 

2.2.3.- De l’ATM de Girona, 1.214,05.- € corresponents a 
la participació econòmica anual com a administració consor-
ciada d’acord amb el que preveu els estatuts. El pagament 
es divideix en dos terminis iguals el 30 de juny i el 30 de 
novembre. 

2.2.4.- 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

Abril 2013 353,99

SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

1r trimestre 2013. Part variable (SAD)

1.172,36 €

2.2.5.- De l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, 2.343,07 
€ de liquidació del conveni de col·laboració per a la utilització 
dels Serveis del Centre de Serveis d’Àmbit Rural per a la gent 
gran (1.171,54 €/usuari, 2 usuaris – VB i CS).  

3è.- 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.

Cop d’ull a les actes municipals
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
30 DE MAIG DE 2013

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA DEL DIA  25/04/2013 I EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 16/05/2013
S’acorda l’aprovació de les actes de les sessions de dates 25 
d’abril de 2013 i 16 de maig de 2013

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els famili-
ars dels infants nascuts en el municipi en els darrers mesos. 
Els reunits manifesten conformitat i per unanimitat acorden 
d’adreçar la comunicació proposada pels naixement de la 
UNAI OLEA AGUILAR.

El Sr. Alcalde també informa que ha tingut una reunió amb el 
Sr. Alcalde de Llambilles i de Sant Andreu Salou, els quals estan 
interessats en poder col·laborar amb l’Ajuntament de Camp-
llong en la prestació del servei de casal d’estiu per tal que els 
nens/es del seu municipi puguin assistir al casal d’estiu que 
organitza l’Ajuntament de Campllong, ja que aquests municipis 
no disposen de casal d’estiu degut a les seves dimensions i 
poca demanda del servei. Que l’Ajuntament de Llambilles està 
interessat en la formalització d’aquesta col·laboració pel casal 
d’estiu d’enguany.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El Sr. Gumbau comenta la seva assistència a la reunió de presen-
tació del PROJECTE DE CONTRAPRESTACIÓ SOCIAL A L’AJUT 
ECONÒMIC D’URGÈNCIA SOCIAL, que va tenir lloc el passat dia 
13 de maig de 2013 amb l’objectiu de plantejar la possibilitat 
d’instal·lar aquests projecte als municipis de la comarca del Gi-
ronès. El projecte planteja que alguns usuaris dels serveis soci-
als bàsics ofereixin algun servei en benefici de la comunitat com 
a contraprestació a l’ajut econòmic que han rebut, destinar a 
cobrir les necessitats bàsiques o urgències socials.  

El Sr. Gumbau, comenta que ha donat la conformitat de que 
el municipi de Campllong formi part del projecte i que ja anirà 
informant de la seva tramitació. 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde per tal de deixar cons-
tància de diversos temes comentats pel regidor Sr. Àlex Car-
rera, atès que no ha pogut assistir al Ple. 

En primer lloc, fer esment de la carta que s’ha tramés a l’Ajun-
tament de Cassà, manifestant el malestar del consistori en el 
procediment d’informar tant a l’Ajuntament de Campllong com 
als usuaris del projecte de "Socialització dels llibres de text 
destinats als alumnes de primària de les escoles de Cassà pels 
cursos 2013 al 2017". 

Tot seguit comentar que ja han finalitzat les pre-inscripcions 
de la Llar d’Infants municipal "El Tractoret" i que hi ha hagut 
20 noves sol·licituds i 11 renovacions. Tenint en compte les 30 
places d’infants de que disposa la llar i després d’haver con-
sultat amb l’inspector d’ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya, i atès que la llar disposa de 3 educadores, es podran 
atendre totes les sol·licituds a excepció d’una, tot i que cal 
esperar el torn de matrícules per saber si tots els pre-inscrits 
la formalitzaran. En resum les 30 places es destinarien a:

14 places a P2.
11 places a P1 a incorporar el setembre.
5 places a P1 a incorporar el gener 2014.

Per finalitzar, comentar que ja s’estan realitzant les inscripci-
ons pel Casal d’estiu de 2013, que està previst que es realitzi 
del 25 de juny al 7 de setembre, i que seguirà amb la mateixa 
dinàmica que els darrers anys. Com a novetat, enguany s’ha 
ofert als pares d’infants d’entre 6 i 12 anys un casalet de tar-
des per aprendre anglès. El Summer English tindrà lloc al Local 
Social durant el mes de juliol, de dilluns a dijous i de 15 a 17 h. i 
esperem que la iniciativa tingui una molt bona acollida. 

4t.- FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALU-
NYA ANY 2012. ATRIBUCIÓ QUOTA SUPRAMU-
NICIPAL A LA MANCOMUNITAT DE LA CONCA 
DE L’ONYAR.
Vista la resolució del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, de distribució 
als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos 
de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de 
Catalunya, any 2012, publicada al DOGC núm. 6241, de 26 
d’octubre de 2012. La participació exposada per distribuir a 
favor de mancomunitats, comunitats de municipis i consorcis 
en els quals participi la Corporació es va fixar, per al 2012, en 
la quantitat de 1.732,67 €.

De conformitat amb el que s’ha exposat, els sotasignat Alcalde 
proposa al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:

Assignar la quantitat detallada de 1.732,67.-€ a favor de la 
Mancomunitat de la Conca de l’Onyar, constituïda pels muni-
cipis de Campllong i Riudellots de la Selva – registre d’ens 
locals núm. 9012130008— i comunicar-ho als efectes indi-
cats a la pròpia Direcció General i al municipi de Riudellots 
de la Selva.

5è.- MODIFICACIÓ DE FITXERS DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Modificar a en la forma que s’indica a continuació, el 
fitxer Inscripcions, de titularitat d’aquest Ajuntament:
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- Incorporar, a l’estructura del fitxer, les dades: dades 
bancàries, DNI/NIF, telèfon, signatura, targeta sanitària, 
dades de salut. El contingut definitiu d’aquest apartat serà: 
nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, te-
lèfon, signatura, targeta sanitària, dades de salut, dades 
bancàries.
- Modificar el nivell de seguretat del fitxer, de "bàsic" a "alt".
- Fer constar que es cediran dades a entitats assegurado-
res i a bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals.

Segon.- Suprimir el fitxer ADF, atès que no és operatiu. No es 
disposa d’informació d’aquest fitxer.

S’incorpora a la sessió el Sr. Àlex Carrera i Llinàs i ratifica allò 
exposat per l’Alcalde en el punt tercer, dit en nom seu.

6è.- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Quedar assabentat del resultat de l’avaluació de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària efectuat per la Secreta-
ria Intervenció mitjançant l’informe de data 15 de maig d’en-
guany.

SEGON.- APROVAR el pla econòmic financer que aconsegueix 
l’estabilitat en el termini d’1 any, detall del qual figura a l’an-
nex, conjuntament amb l’informe d’intervenció i que es consi-
dera part integrant del present acord.

TERCER.- TRAMETRE un exemplar del pla econòmic financer 
a la Direcció General de Política Financera, de conformitat a 
l’article 21.3 del Reglament de la LGEP.

QUART- EXPOSAR, a efectes informatius, el pla econòmic fi-
nancer al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província. 

7è.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT EXP. 1/2013 D’INCORPORACIÓ ROMA-
NENTS.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Donar-se la corporació per assabentada de que resta aprovat 
l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2013 del pres-
supost vigent en la modalitat d’incorporació de romanents de 
crèdit.

8è.- MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL CASAL DEL 
JUBILAT DE CAMPLLONG. APROVACIÓ INICIAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

És per la qual cosa que el sotasignat Alcalde proposa al Ple 
l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament 
del Casal del Jubilat de Campllong en els següents termes, 
quedant l’article 3, concretament el seu apartat 3.2.5, redactat 
de la següent manera:

“ARTICLE 3. PERSONES USUÀRIES.

(.....................)

3.2.5 Soci Amic
Tindran la condició de soci amic les següents persones:
a.  Aquelles que siguin avalades per 1 soci antic. Es consideren 
socis antics aquelles persones que tinguin l’antiguitat mínima 
de 6 mesos com a soci.

Cada soci antic podrà fer dos avals per exercici anual.

b. Aquelles que siguin avalades per l’autorització mancomu-
nada del president adjunt i el president de la Corporació. En 
absència d’aquest últim, el substituirà aquell regidor delegat 
de la Corporació que formi part del Consell de Govern.

2.5.1 L’atorgament de qualsevol dels carnets comportarà, per 
part de l’interessat/da el coneixement i acatament del present 
Reglament de Règim Intern, com també els acords presos pel 
Consell de Govern.

2.5.2 Temporalment poden utilitzar els serveis del casal altres 
usuaris del casal, clubs i/o llars en les seves estades a Camp-
llong, prèvia la seva acreditació de persona jubilada, en tot cas 
podran gaudir de les instal·lacions, però no dels drets especí-
fics d’aquells que disposin del carnet del Jubilat del Casal de 
Campllong".

9è.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 – REGULADO-
RA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA, 
TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ES-
COMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS. RE-
CONEIXEMENT DE QUOTA TRIBUTÀRIA MÍNI-
MA A ACTIVITAT DE NOVA IMPLANTACIÓ.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Reconèixer a la empresa COMARBI SC, el dret 
d’acollir-se a la quota mínima en sòl industrial que estableix 
l’art. 5.3 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, d’import 100.- €. 

10è.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 
21, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTA-
CIÓ DE SERVEIS DE CASALS INFANTILS. APRO-
VACIÓ PROVISIONAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenan-
ça fiscal núm. 21 Reguladora de la taxa per la prestació de ser-
veis de casals infantils, en el seu article 6è.- Quota tributària, 
el qual quedarà redactat de la següent manera:

“Article 6.- Quota tributària

MATINS DE 9 A 1 EMPADRONATS A 
CAMPLLONG

NO EMPADRONATS 
A CAMPLLONG

Del 25/6 al 27/7 175€ 220€

Del 30/7 al 31/8 175€ 220€

Del 3/9 al 7/9 40€ 50€

Per setmana 40€ 50€

Menjador dinar 
+ vigilància

8€

Vigilància de de 
nens amb carma-
nyola

3€

Acollida matinal 1,5€

11è.- APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC A LA DIPU-
TACIÓ DE GIRONA PER PROCEDIR A LA COM-
PRA AGREGADA DE REGULADORS DE FLUX PER 
A ENLLUMENAT PÚBLIC I LA SEVA INSTAL-
LACIÓ. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- ENCARREGAR a la Diputació de Girona la gestió de 
la contractació agregada d’un regulador de flux per a enllume-
nat públic i la seva instal·lació de l’Ajuntament de Campllong. 

Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que 
s’efectua a favor de la Diputació de Girona són els que consten 
al conveni tipus transcrit a l’annex.

Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subscriure amb la 
Diputació de Girona, que s’adjunta com a annex al present acord.

Quart.- Facultar a L’Alcalde/President per a formalitzar els 
documents que siguin necessaris per a l’execució d’aquest 
acord i en especial per a la signatura del conveni. 

Aquest encàrrec de gestió s’ha elaborat gràcies a l’asses-
sorament i el suport del Consell d’Iniciatives Locals de Medi 
Ambient de les comarques gironines i la Diputació de Girona 
en el marc del projecte Green Jobs del Pacte d’Alcaldes- In-
novació per afavorir la transició cap a una societat en baixes 
emissions de carboni. Aquest projecte està subvencionat pel 
SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts 
a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre 
EMO/312/2012, de 8 d’octubre. 

12è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 30/2013 AL 41/2013.
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.: 30/2013
Ref.: Modificació pressupost 1/2013 – Incorporació roma-
nents de crèdit 

Núm.: 31/2013
Ref.: Llicència per utilització privativa de bé de domini públic 
- duatló

Núm.: 32/2013
Ref.: Certificat final d’obres de la Fase 1 del projecte d’urbanit-
zació del Pla Parcial urbanístic SUD-2. Sector Industrial núm. 
2. Ampliació "Les Ferreries".

Núm.: 33/2013
Ref.: Denegació de la sol·licitud de rectificació de l’impost so-
bre construccions, obres i instal·lacions de l’expedient número 
17/2012 de Gas Natural Distribución, SDG, S.A

Núm.: 34/2013
Ref.: Devolució fiança de domini públic de la llicència d’obres 
exp. 1/2006, Construcció de 7 naus adossades sense ús definit 

Núm.: 35/2013
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació construcció de 
7 naus adossades sense ús definit segons expedient 1/2006

Núm.: 36/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la presentació del 
projecte executiu presentat a l’expedient tramitat amb núm. 
26/2008 de les obres d’ampliació i restauració de l’habitatge 
Can Bareia.  

Núm.: 37/2013
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 1/2013- Mas Bare-
ia – Per la construcció d’una tanca el veïnat de Can Dionís, núm. 2

Núm.: 38/2013
Ref.: Resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
referent a la demana imposada per la Sra. DMR i el Sr. JNA, a 
la Modificació del Pla d’ordenació urbanística al sector indus-
trial en el sector Les Ferreries de Campllong 

Núm.: 39/2013
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.10/201, per la 
instal.lació d’una piscina descoberta al Carrer de la Pau, 6
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Núm.: 40/2013
Ref.: Expedient matrimoni civil núm. 315/2013 tramitat al Re-
gistre Civil de Figueres – Autorització i Delegació de la Forma-
lització 

Acabat l’ordre del dia, la Sra. Anna Bancells i Bagudanch in-
forma i comunica a la resta de regidors de la corporació que 
no podrà assistir a la propera sessió ordinària de Junta de 
Govern Local que s’hauria de celebrar el dia 13 de juny, per la 
qual cosa, tots els reunits per unanimitat proposen i aproven 
traslladar  la celebració de la Junta de Govern Local del mes 
de juny el dia 27, sempre i quan no hi hagi amb anterioritat un 
assumpte urgent a tractar.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
27 DE JUNY DE 2013

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA DEL DIA  30 DE MAIG DE 2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 30 de 
maig de 2013. 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde dona compte de les reunions a les que ha assistit 
des del darrer Ple: 

1. El dia 7 de juny es va reunir, juntament amb el Sr. Codina, 
amb el Sr. Felip Puig, Conseller d’Empresa i Ocupació de la Ge-
neralitat de Catalunya, per tal de tractar el tema de l’arribada 
de la fibra òptica al municipi. En resum el Sr. alcalde comenta 
que la reunió va ser positiva amb una possibilitat que s’iniciïn 
els tràmits el 2014. 

2. El dia 18 de juny, va assistir a la Taula de Salut Comunità-
ria Local (TSC-L) Conca de l’Onyar que es va reunir a l’ABS 
de Cassà de la Selva. Referent a la reunió comenta que es va 
comentar temes generals de salut i concretament la intenció 
d’incorporar a la web tot el tema de caminades i altres acti-
vitats que programin les poblacions i que siguin beneficioses 
per la salut. 

3. El dia 22 de juny es va reunir a Campllong, juntament amb el 
Sr. Codina i l’alcaldessa de Riudellots de la Selva, amb el Sr. Ri-
card Font, Secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya per tal d’exposar el tema de l’ampliació del tram de 
la carretera C-25 que va de Campllong a Riudellots de la Selva. 
El Sr. Alcalde exposa que el Sr. Font va comentar que el pro-
jecte està redactat però de moment mancat de finançament 
que s’intentarà fer en dos etapes una el 2014 i l’altre al 2015, 
amb la intenció de que sigui prioritari en la primera anualitat 
el tram de Campllong i que amb la mateixa obra es posarien 

els tubs per la fibra òptica que es comentava en el punt 1r. 
També es va parlar del tema d’un carril bici que connectes els 
dos municipis, tot i que aquest punt es va veure complicat el 
finançament. 

4. Avui dijous dia 27 de juny,  el Sr, Alcalde s’ha reunit amb el 
Sr. Xavier Soy, Vice-President de la Diputació de Girona, per 
tal de sol·licitar un ajut econòmic per a poder executar les pe-
tites obres que finalitzarien les instal·lacions del Local Social 
(menjador llar d’infants, cuina Bar, escenari sala polivalent, 
etc.), el Sr. Soy va demanar que es fes formalitzen una sol-
licitud a vice-presidència i que miraria de quins fons disposava 
per atorgar una subvenció.  

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El Sr. Àlex Carrera comenta que ja s’ha adequat la xarxa wifi 
del Local Social i que ara compleix amb la normativa vigent, tot 
seguit comenta que s’iniciaran duran les vacances d’estiu les 
obres d’ampliació del menjador de la Llar d’infants i per acabar 
fa un resum dels primers dies del Casal d’Estiu de Campllong 
que es va iniciar el dimarts dia 25 de juny i en el que enguany 
hi participen 57 nens i nenes de 3 a 12 anys i que segueix el 
mateix estil dels darrers anys que tant bona acollida té. 

4t.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL-
LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMP-
LLONG I L’AJUNTAMENT DE LLAMBILLES PER 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajun-
tament de Campllong i l’Ajuntament de Llambilles en relació a 
la prestació del servei de casal d’estiu. S’adjunta com annex 
conveni de col·laboració.

5è.- APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT 
DE CAMPLLONG A LA CONTRACTACIÓ CENTRA-
LITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACI-
ONS DUTA A TERME PEL CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Autoritzar al Consorci LOCALRET a poder recavar 
de les operadores de telecomunicacions corresponents les 
dades de facturació i consum respectives de l’Ajuntament de 
Campllong, als efectes de poder efectuar l’anàlisi de la des-
pesa en comunicacions telefòniques, d’infraestructures i d’ús 
d’internet per la redacció dels plecs econòmics administratius 
i tècnics que hagin de regir la contractació dels serveis.

SEGON.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campllong a 
la contractació centralitzada dels serveis de telecomunicaci-
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ons (veu, mòbil i dades) resultant del conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci LOCALRET, 
d’acord amb el text que s’adjunta com annex 1. 

TERCER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Con-
sell Comarcal del Gironès i el Consorci LOCALRET per la con-
tractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions (veu, 
mòbil i dades). S’adjunta el conveni com annex 2.

6è.- APROVAR L’ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA DEL SERVEI DE MANTENI-
MENT D’APARELLS ELEVADORS A LA COMAR-
CA DEL GIRONÈS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campllong a 
la contractació centralitzada del servei de manteniment d’apa-
rells elevadors a la comarcal del Gironès, mitjançant la forma-
lització del següent acord d’adhesió.

7è.- DONAR COMPTE DE: 

1. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
DEL REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDIMENT 
DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A LA LLAR 
D’INFANTS DE CAMPLLONG . 

2. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’IN-
FANTS. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - Donar-se la corporació per assabentada de que 
resten elevats a definitius els acords adoptats pel Ple de 
l’Ajuntament en data 25 d’abril de 2013 en relació a: 

1. Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador 
del procediment de preinscripció, matrícula i règim intern de la 
Llar d’infants de Campllong.
2. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 
20 reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar 
d’Infants. 

8è- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 41/2013 A LA 47/2013.  
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. 41/2013 a la 
47/2013.

Núm.: 41/2013
Ref.: Liquidacions impost sobre increment de valor dels ter-
renys de naturalesa urbana, en relació als subjectes passius, 
Sr. FJRG i Sra. MPG.

Núm.: 42/2013
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.11/2013, per la 
formació d’una llar de foc a la cuina al habitatge situat al pas-
seig Campllong, 53.

Núm.: 43/2013
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 12/2013, per 
Millora agrícola a parcel·la 39 polígon 4 i enterrar canonada 
parcel·la 60 polígon 4.

Núm.: 44/2013
Ref.: Reconeixement de la no subjecció a l’impost sobre l’in-
crement de valor dels terrenys de naturalesa urbana als sub-
jectes passius, Sr. ADA i Sra. EBP per transmissió de béns im-
mobles entre cònjugues a conseqüència del compliment d’una 
sentència de divorci.

Núm.: 45/2013
Ref.: Baixa al padró d’habitants per inscripció indeguda 

Núm.: 46/2013
Ref.: Devolució fiança de domini públic de la llicència d’obres 
exp. 33/2007, Pavimentació de dos trams d’escocells i retira-
da d’un arbre del promotor JVT en representació de la societat 
CREACIONES CLUB, S.A. 

Núm.: 47/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic al promotor de les obres de 
CREACIONES CLUB, SA, referent, requeriment per devo-
lució de fiança de domini públic i fiança de residus de la 
construcció.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 27 DE JUNY DE 2013

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 16 DE MAIG 
DE 2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 16 de maig 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 25.865,29.- €
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2.2.- Igualment se sotmet a consideració dels regidors el se-
güent pagament: 

2.2.1.- Consell Comarcal del Gironès, 3.586,30.- € correspo-
nents als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de ABRIL 
de 2013 (liquidació núm. 108/13 MA): 

ABRIL

Neteja viària 532,5

Extra neteja viària Fira 988,9

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

Residus sòlids urbans - mobles trastos 177,39

Deixalleria 69,31

Lloguer d’un contenidor de poda 20

Servei de recollida del rebuig 670,93

Servei de tractament de rebuig 530,15

Recollida fracció orgànica 272,15

TOTAL 3.586,30

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

Abril 2013 353,99

Juny 2013 353,99

3.1.- ATORGAMENT SUBVENCIONS DIVERSES. 
ACCEPTACIÓ 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, les sub-
vencions o ajuts que tot seguit es diran: 

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona 
DATA ACORD: 21/05/2013
EXPEDIENT: MA/7111
CONCEPTE: Instal·lació d’un regulador de flux en capçalera al 
quadre de llum que regula el casc urbà antic i la lluminària de 
la rotonda d’entrada al municipi 
IMPORT SUBVENCIÓ: 3.600.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 4.000.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2013

ACORD: DIPSALUT 
DATA ACORD: 14/05/2013
EXPEDIENT: 2013/954
CONCEPTE: Despeses derivades de l’ús del consultori locals 

IMPORT SUBVENCIÓ: 1.600.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.081,10.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 5 de setembre de 2013

ACORD: Agència de Residus de Catalunya
DATA ACORD: 17/06/2013
EXPEDIENT: 80
CONCEPTE: Espècie – àrid reciclat 
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.487,65 m3

ACORD: DEPARTAMENT DE CULTURA – GENERALITAT DE CA-
TALUNYA
CONCEPTE: Espècie – factures d’impremta MUSICANT... 
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.500.- € 

ACORD: JUNTA DE GOVERN DIPUTACIÓ DE GIRONA 
CONCEPTE: Espècie – Assistència per neteja de franges de se-
guretat de marges i camins de titularitat municipal. 

3.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA i CONSELL CO-
MARCAL DEL GIRONÈS. X CICLE DE MÚSICA 
DEL PAÍS. MUSICANT 2013. SOL·LICITUD DE 
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 l’import de 6.000.- € per al 
finançament parcial de la X edició del cicle de música del país 
MUSICANT 2013. 

Segon - Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut 
econòmic a fons perdut per l’import de 1.000.- € per al finan-
çament parcial de la X edició del cicle de música del país MU-
SICANT 2013.

3.3.- DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GE-
NERALITAT DE CATALUNYA. SOL·LICITUD SUB-
VENCIÓ CICLE MUSICANT... 2013.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer - Sol·licitar al Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, una subvenció en l’àmbit de les bases ex-
posades (concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, en matèria cultural per a l’any 2013) per al X cicle 
de música del país Musicant 2013. 

4è.- DIPSALUT. SOL·LICITUD PROGRAMES DEL 
CATÀLEG 2013
Els reunits per unanimitat ACORDEN:
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Primer – Sol·licitar a DIPSALUT, d’acord amb el catàleg de ser-
veis pel 2013, el programa Pt14. Programa d’assessorament i 
suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut, 
per tal de que efectuïn les medicions de soroll i emetin informe 
al respecte de la queixa presentada per un veí del Polígon In-
dustrial Les Ferreries. 

5è.- CESSIÓ DRETS FUNERARIS. ACCEPTACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer – Acceptar la renúncia plantejada per la Sra. CSB  i 
declarar la reversió a l’Ajuntament dels nínxols núms. 92, 19 i 
81 del Cementiri Municipal

Segon – De conformitat amb el que disposa l’art. 22.1 del 
Reglament de Policia Sanitària mortuòria (Decret 297/1997, 
de 25 de novembre), l’Alcaldia ordenarà l’obertura de la se-
pultura i exhumació de les restes cadavèriques existents als 
nínxols referits i llur reinhumació immediata al nínxol núm. 
97 del mateix Cementiri, amb acompliment de les mesures 
tècniques sanitàries establertes per la legislació vigent i 
deixant-ne constància a efectes d’identificació en el registre 
pertinent.

6è.- 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 JUNTA 
DE GOVERN DE DATA 11 DE JULIOL DE 
2013

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 27 DE JUNY 
DE 2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 27 de juny de 2013.

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

2.1.-  Aprovar l’autorització, disposició de la relació de despe-
ses indicades a la llista que s’adjunta per import de 13.920,94.- €

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

Consell Comarcal del Gironès, 2.809,97.- € corresponents als 
serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de MAiG de 2013 
(liquidació núm. 139/13 MA): 

CONCEPTE MAIG

Neteja viària 532,5

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

Residus sòlids urbans - mobles trastos 177,39

Deixalleria 69,31

Servei de recollida de poda 216

Lloguer d’un contenidor de poda 20

Servei de recollida del rebuig 670,93

Servei de tractament de rebuig 526,72

Recollida fracció orgànica 272,15

TOTAL 2.809,97

3. SUBVENCIONS ACORDS DIVERSOS.  

3.1.- ATORGAMENT SUBVENCIÓ. ACCEPTACIÓ 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la sub-
venció que tot seguit es dirà: 

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona 
DATA ACORD: 18/06/2013
EXPEDIENT: IF2798
CONCEPTE: Subvenció als ajuntaments de fins a 30.000 ha-
bitants de les comarques gironines per facilitar l’accés a les 
noves tecnologies.
IMPORT SUBVENCIÓ: 805,01.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 805,01.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 29/11/2013

3.2.- CONVOCATÒRIA DE LA COMPENSACIÓ ECONÒ-
MICA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT PER RETRIBUCI-
ONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS. 
SOL·LICITUD .
Els reunits per unanimitat ACORDEN:
 
PRIMER. Sol·licitar del Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques l’atorgament d’un ajut per import de 
1.033,23.- €/mes, corresponent al 100% de dedicació segons 
l’Ordre GRI/1402/2013, de 21 de juny, per als municipis amb 
població entre 101 i 500 habitants.

3.3.- SUBVENCIÓ PER A LA LLUITA I CONTROL IN-
TEGRAL DE PLAGUES URBANES I SUBVENCIÓ DEL 
PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC PER A LA REA-
LITZACIÓ D’ACTIVITATS  DE PROMOCIÓ DE LA SA-
LUT. 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 
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seguidament i amb destinació al finançament parcial de les 
despeses i actuacions que, igualment, s’hi especifiquen.

SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ 
DE GIRONA PER A LA LLUITA I CONTROL INTEGRAT DE 
PLAGUES URBANES 2013
Període de sol•licitud: Des de 5/07/2013 fins a 19/09/2013
Concepte: Desratització
Pressupost:  946,99.- €/anual
Import de la Subvenció: 852,29 ( finançat el 90%)

PROGRAMA PM07 DE SUPORT ECONÒMIC PER A LA REA-
LITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 2013
Període de sol•licitud: Des de 5/07/2013 fins a 19/09/2013
Concepte: Activitats destinades a les persones que vulguin mi-
llorar la seva condició física.
Pressupost:  3.600  
Import de la Subvenció: 1.200.- €

3.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA.  SOL.LICITUD SUBVEN-
CIO. OBRES D’ACONDICIONAMENT DE L’EDIFICI 
“LOCAL SOCIAL” DE CAMPLLONG. 
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 públi-
ca, un ajut econòmic a fons perdut per l’import de 15.000.- € 
per al finançament parcial de les obres detallades a la me-
mòria valorada redactada pels serveis tècnics municipal en 
data 8 de juliol de 2013 "Memòria Valorada de les actuacions 
d’acondicionament a l’edifici "Local Social" del municipi de 
Campllong". 

4t.- SELECCIÓ SENSE ASSIGNACIÓ DEL PRO-
JECTE DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 
PRESENTAT A LA CONVOCATÒRIA DELS FONS 
FEDER CATALUNYA 2007-2013, EIX 4: DESEN-
VOLUPAMENT SOSTENIBLE LOCAL I URBÀ

Posar en coneixement de la Junta de Govern, l’acceptació 
per part del Departament de Governació i Relacions Instituci-
onals de l’operació de l’Ajuntament de Campllong presentada 
en la convocatòria FEDER Catalunya 2007-2013 com a sub-
vencionable, però sense cofinançament FEDER per aquesta 
convocatòria.

5è.- SOL·LICITUD DE MILLORA GENERAL A 
LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA. EIXAMPLA-
MENT DE  LA CALÇADA DE LA CARRETERA 
C-25 ENTRE CAMPLLONG I RIUDELLOTS DE LA 
SELVA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Sol·licitar a la Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, que iniciï amb urgència les obres re-
collides en el projecte "MG-08128 Millora Local. Eixamplament 
i reforç del fem. Carretera C-25, del PK 238+000 al 241+841. 
Tram: Riudellots de la Selva-Campllong".

SEGON.  Fer constar que caldria donar prioritat a executar 
a la primera fase les obres que transcorren entre la rotonda 
de l’entrada a Campllong (alçada Can Barris), fins a la segona 
rotonda de l’entrada al Polígon de Riudellots (alçada Dibosch) 
atesa la inexistència de vorals i en una segona fase la continu-
ació que passa pel centre de Riudellots fins a l’N-II. 

TERCER. Instar a la Direcció General de Carreteres que con-
sideri la necessitat de la construcció paral·lela a la carretera 
d’una VIA VERDA de circulació alternativa per a vianants (a 
peu) i per a bicicletes a fi d’evitar que aquests usuaris alterin 
la circulació dels vehicles de motor  amb un alt trànsit de ve-
hicles pesats i evitar el perill que comporta que comparteixin 
la mateixa calçada. 

6è.- CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SOL.
LICITUD ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REA-
LITZACIÓ D’UNA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA D’UN EDIFICI DE PROTECCIÓ OFI-
CIAL EN RÈGIM DE LLOGUER 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Sol.licitar l’assistència tècnica del Consell Comar-
cal del Gironès, per l’emissió d’un certificat d’eficiència ener-
gètica de l’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer 
situat al carrer Recotoria 2 de Campllong. 

7è.- 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 
25 DE JULIOL DE 2013

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA DEL DIA  27/06/2013

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de 27 de juny de 2013. 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els familiars 
dels infants nascuts en el municipi en els darrers mesos. Els 
reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acorden 
d’adreçar la comunicació proposada pels naixement de la JO-
KABED GUILLÉN URRUTIA.
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Tot seguit el Sr. Freixas es refereix al recent traspàs de la 
Sra. MARGARITA MASSEGÚ PONSATÍ, veïna del Mas Vert de 
Campllong. Els regidors presents en l’acte acorden transme-
tre als familiars el sincer condol de la Corporació junt amb la 
manifestació de sentiment i respecte.

A continuació, el Sr. Alcalde també comenta les inundacions 
ocorregudes els passats dies 11 i 19 de juliol en el polígon 
industrial "Les Ferreries". La pluja desmesurada d’aquests 
dies va provocar un taponament dels embornals, provocant 
així grans superfícies de basses que dificultaven la circu-
lació del trànsit. És per la qual cosa, que el Sr. Alcalde co-
menta les actuacions que considera que s’haurien de dur a 
terme als efectes d’evitar aquestes situacions en cassos de 
pluges abundants, aquestes actuacions es basen en quatre 
extrems:

1. Actuació d’arranjament del reductor de velocitat (pas ele-
vat) i de la vorera en front de l’habitatge de Ca l’Alsina, per tal 
que l’aigua pugui circular carrer avall i no es quedi estancada 
en un punt que dificulti el trànsit.
 
2. Obres en la cuneta actual del costat del bosc de la zona 
del Mas Oller, mitjançant la canalització de les aigües pluvials 
externes al polígon amb tuberia i cuneta formigonada a la part 
superior

3. Formació de talús al límit del bosc del Mas Oller amb la 
cuneta del carrer camí de Fornells.

4. Enderroc del paviment actual, rebaix i nova pavimentació del 
vial de servei d’accés al bombeig.

Tot seguit el Sr. Alcalde dona compte de les reunions a les que 
ha assistit des de la darrer Ple: 

- El dia 17 de juliol de 2013, va assistir a la sessió extraordinà-
ria del Consell de Salut de la Regió Sanitària de Girona, on es 
va aprovar la memòria d’activitats 2012. 

- El dia 23 de juliol va assistir a la Comissió d’Urbanisme com 
a representant de la Corporació i en la qual es va tractar el 
tema de Can Mai.

- El dia 24 de juliol d’enguany va assistir a la reunió ordinària 
del Consell d’alcaldes.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El Sr. Codina comenta que s’ha realitzat un nou tram de la via 
verda del veïnat de la Bruguera a continuació del Mas Coll, 
aprofitant la subvenció concedida per l’Agència de Residus de 
Catalunya en matèria d’utilització d’àrid reciclat dels residus 

de la construcció en obres promogudes pels ens locals de Ca-
talunya (convocatòria 2011). En aquest sentit, el Sr. Codina 
també expressa la seva queixa front a la diputació De Girona 
en relació a les actuacions de la subvenció consistent en una 
actuació d’assistència als ajuntaments per la prevenció d’in-
cendis forestals en camins municipals i franges periurbans, 
ja que a dia d’avui els camins encara estan sense estassar 
i, provocant aquesta situació, un descontentament als habi-
tants del nostre municipi i imatge de deixadesa per part de la 
Corporació la qual no li pertoca, en aquest cas, desenvolupar 
l’actuació. És per la qual cosa, sol·licita que es formalitzi una 
queixa formal davant de la Diputació de Girona, mostrant amb 
imatges l’estat actual de la zona del municipi de Campllong. 

El Sr. Codina continua informant que s’han arranjat els clots 
existents al camí d’accés a Cal Xurlo i del Cal Tano i Can Xirgu, 
petició que van formular els propietaris afectats. 

Igualment a petició de diversos veïns, es va senyalitzar la pro-
hibició d’aparcament a la zona de la pista esportiva exterior 
al sector del c/ del Tupí i es va regular el trànsit de vehicles 
mitjançant la col.locació de pilones a un tram del c/ església 
amb la finalitat de garantir la seguretat dels nens i nenes del 
poble que fan uns de la zona d’equipaments. 

Els regidors assistents volen fer constar a l’acta la programa-
ció de la Festa Major prevista pels propers dies 23, 24, 25 i 26 
d’Agost i la programació del Xè. Cicle de Música del País que 
tindrà lloc del 27 al 30 d’agost. 

4t.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES 
AMB DEPENDÈNCIA  - ANY 2013 I APROVACIÓ 
DE LES BASES REGULADORES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

1.- Formular convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics per a persones en situació de dependència i que 
resideixin en el municipi de Campllong i aprovar les correspo-
nents bases reguladores que s’adjunten com annex a la pre-
sent proposta.

2.- Per atendre les sol·licituds que puguin plantejar-se a l’em-
para de la convocatòria exposada, els ajuts serà a càrrec de 
la partida 13.2.480 (Atencions benèfiques i assistencials) del 
pressupost de l’exercici i dels pressupostos participatius d’en-
guany i de les anualitats anteriors que encara hi hagi consig-
nació. 

3.- Establir fins el proper dia 30 de setembre de 2013, per a 
la presentació de les sol·licituds pels interessats i fer publica  
aquesta mitjançant anuncis en el taulell oficial de la Corpora-
ció, web municipal i altres mitjans locals de difusió.



El gra i la palla A13

Cop d’ull a les actes municipals 
5è.- ORDENANÇA REGULADORA DE REQUISITS 
FORMALS EN EL PROCÉS D’EMPADRONAMENT. 
APROVACIÓ INICIAL 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar provisionalment l’ordenança municipal regu-
ladora dels requisits formals en el procés d’empadronament 
de l’Ajuntament de Campllong, segons el text que s’adjunta la 
present acord. 

Segon.- Publicar el present acord al BOP de Girona i al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament, durant un termini de 30 dies per 
tal de formular, si és el cas, les al·legacions que es conside-
rin oportunes, advertint que, si no es formula cap al·legació, 
l’acord provisional esdevindrà definitiu. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des del dia de la publicació de 
l’Anunci al BOP.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni re-
clamació durant el termini d’informació pública i d’audiència 
als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment que-
darà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la publicació del text ín-
tegra al BOP. 

6è.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONSER-
VACIÓ I NETEJA DELS TERRENYS I SOLARS UR-
BANS. APROVACIÓ INICIAL 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar provisionalment l’ordenança municipal re-
guladora de la conservació i neteja de terrenys i solars urbans, 
segons el text que s’adjunta la present acord. 

Segon.- Publicar el present acord al BOP de Girona i al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament, durant un termini de 30 dies per 
tal de formular, si és el cas, les al·legacions que es conside-
rin oportunes, advertint que, si no es formula cap al·legació, 
l’acord provisional esdevindrà definitiu. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des del dia de la publicació de 
l’Anunci al BOP.

Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni re-
clamació durant el termini d’informació pública i d’audiència 
als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment que-
darà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la publicació del text ín-
tegra al BOP. 

7è.- QUEIXA AL DEPARTAMENT DE SALUT PELS 
DIES DE TANCAMENT DEL CONSULTORI LOCAL 
DE CAMPLLONG AMB MOTIU DE VACANCES.
El Consultori Mèdic Municipal de Campllong, va ser autoritzat 

per resolució de la Direcció General de Regulació, Planificació 
i Recursos Sanitaris en data 13 de novembre de 2012 amb codi 
de registre E17980409, núm. d’expedient 86166 i amb els ser-
veis de medicina familiar i infermeria.

Actualment el Consultori està obert al públic dos dies a la set-
mana, el dimarts de 15:30 a 17:30 hores i els dijous de 11:00 
a 13:00 hores, i ha tingut molt bona acollida per part dels usu-
aris atesa la proximitat del servei a la població de Campllong 
i al personal que hi realitza la tasca de metge de família i in-
fermeria.

Atès que el Consultori de Campllong, depèn de l’ABS de Cassà 
de la Selva, és aquesta qui coordina el servei, horaris, etc.

En data 17 de juliol proppassat, el Coordinador de l’ABS de 
Cassà de la Selva, comunica a l’Ajuntament que "per manca de 
recursos per cobrir les vacances dels professionals mèdics i 
d’infermeria, durant els mesos d’estiu hauran de fer una redis-
tribució dels punts d’atenció i dels horaris d’obertura per tal 
de garantir una atenció per tothom.  Per la qual cosa durant el 
mes d’agost romandrà tanca el consultori de Campllong i Llam-
billes els dies 1,6,8,20, i 22, durant aquests dies els pacients 
seran atesos al CAP de Cassà de la Selva".

Atès que el dia 15 d’agost és un dijous, i per tant, s’hauria de 
prestar els servei però recau amb un dia festiu estatal.

La distribució dels períodes de tancament que se’ns ha pre-
sentat per part del Coordinador de l’ABS de Cassà de la Selva 
implica que a partir del dia 31 de juliol fins el dia 12 d’agost i 
del 14 d’agost fins el 27 d’agost en el municipi de Campllong 
no es prestarà el servei, la qual cosa, implicarà dues setmanes 
senceres alternatives sense servei.

Atenent als escassos recursos però no en detriment d’un servei 
de qualitat i intentant el menor impacte al ciutadà, es considera 
per part de l’Ajuntament de Campllong que seria necessari i més 
raonable per una millor atenció de les persones, la prestació  
no interrompuda del servei per setmanes, reduint els dies de 
consulta a un per setmana però podent gaudir cada setmana del 
servei, en comptes de deixar aquests períodes de temps llargs 
quan es tracta d’un servei relacionat amb la salut del ciutadà.

Als efectes indicats, el sotasignat Alcalde proposo al Ple 
l’adopció dels acords següents:

Primer.- SOL·LICITAR a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) 
i al coordinador de l’ABS de Cassà de la Selva que es replante-
gi la situació als efectes de que el municipi de Campllong pugui 
disposar del servei d’atenció sanitària un mínim d’un dia a la 
setmana, representant ja així un 50% menys del servei per 
motiu de vacances.
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Segon.- PROPOSAR a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) 
i el coordinador de l’ABS de Cassà de la Selva que es bus-
qui un dia per la prestació del servei de la setmana del 5 
al 11 d’agost en substitució del dia 15 d’agost i una altra 
per la setmana del 19 al 25 d’agost en substitució del dia 29 
d’agost, d’aquesta manera el servei es podria prestar un cop 
per setmana.

Tercer.- Que el Departament de Salut de la Generalitat i l’Ins-
titut d’Assistència Sanitària prengui consciència que les va-
cances s’han de distribuir al llarg de l’any, per evitar de la 
millor manera l’impacte negatiu de no prestació del servei, i 
que els habitants de la nostra zona geogràfica són estables, 
sigui estiu o hivern.

Quart.- Donar coneixement de la present queixa al Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut d’As-
sistència Sanitària (IAS) i a l’ABS de Cassà de la Selva.

Cinquè.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Campllong, 
el Sr. Lluís Freixas i Vilardell per totes aquelles actuacions ne-
cessàries per la consecució i realització del present acord.

8è.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL 
PEL DRET A DECIDIR

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

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, 
cultural i lingüístic de Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, 
el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat 
la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de 
diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol 
de 2010 sota el lema "Som una Nació, nosaltres decidim" i 
la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema "Catalunya nou 
Estat d’Europa", la resolució del Parlament de Catalunya, de 
data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessi-
tat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament 
i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una con-
sulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble 
de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener 
de 2013.

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de 
Catalunya, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que 
vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap 
a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalu-
nya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de 
la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena 

de persones en representació de partits polítics, associacions 
municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, em-
presarials i sindicals.

El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar 
el compromís i la coresponsabilitat de tots els agents per tal 
que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica de tots els 
catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest 
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la 
seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble recolli-
da en tots els tractats internacionals.

El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent 
i de respecte a la pluralitat d’opinions de la societat. El pro-
nunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i exclusi-
vament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciuta-
dans i ciutadanes. Per tot això, el sotasignat Alcalde proposa 
al Ple Municipal els següents 

ACORDS:

1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a tra-
vés de la Plataforma www.dretadecidir.cat

2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents 
econòmics es sumin també a aquest procés democràtic de 
l’exercici al dret a decidir  i a la celebració d’una consulta so-
bre el futur polític de Catalunya.

3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Par-
lament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència. 

9è- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 48/2013 A LA 62/2013.  
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. 48/2013 a la 
62/2013.

Núm.: 48/2013
Ref.: Liquidació de l’impost  sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana de la compravenda de terrenys 
entre la societat POLIGONO INDUSTRIAL DE GERONA, S.A. a 
favor de la societat TALLERES ADF, S.A.

Núm.: 49/2013
Ref.: Contractació temporal de monitors pel casal d’estiu 2013.

Núm.: 50/2013
Ref.: Baixa de targeta d’armes de categoria 4a
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Núm.: 51/2013
Ref.: Concessió de targeta d’armes de categoria 4a

Núm.: 52/2013
Ref.: Convocatòria i bases per la provisió d’una plaça de Secre-
tària-Interventora

Núm.: 53/2013
Ref.: Expedició de tres certificats d’aprofitament urbanístic a 
resultes de la sol·licitud del Sr. Marcel Torrentà Planas, de les 
parcel·les situades al Polígon Industrial Les Ferreries d’aques-
ta localitat i assenyalades amb els núm. 5, 6 i 21 del SUD2 i la 
parcel·la situada al Carrer de la Riera, 20

Núm.: 54/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a la sol.licitud de llicèn-
cia d’obres formulada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRI-
CA, SLU, per reforçar les línies Sangosta i Gavarres i millorar 
la qualitat de servei als abonats de la zona

Núm.: 55/2013
Ref.:Trasllat informe tècnic al promotor ENDESA DISTRIBU-
CIÓN ELÉCTRICA, S.L. referent al NO retorn de fiances dipo-
sitades per a la reposició de paviments en els expedients de 
llicències obres núm. 26/2011 – 09/2012 – 14/2010 i 14/2011

Núm.: 56/2013
Ref.: Liquidació de l’impost  sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana de la compravenda entre la so-
cietat POLÍGONO INDUSTRIAL DE GERONA, S.A. a favor de la 
societat BUILDINGCENTER, S.A.U

Núm.: 57/2013
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 37/2005 IMNASA – Construcció d’una nau aïllada

Núm.: 58/2013
Ref.: Devolució fiança a l’arrendador de l’habitatge de protec-
ció oficial gestionat per l’Ajuntament de Campllong situat al 
carrer de la rectoria 2, per extinció del contracte de lloguer

Núm.: 59/2013
Ref.: Modificació de la contractació temporal del casal d’estiu 
2013 en relació a les monitores.

Núm.: 60/2013
Ref.: Reclamació per ingressos indeguts d’import 263,70.-eu-
ros derivats de la facturació de l’empresa HURPI, S.L per in-
correcte repercussió de l’Impost sobre el valor afegit

Núm.: 61/2013
Ref.: Aprovació del llistat provisional de sol·licitants admesos i 
dels exclosos en el procés d’adjudicació d’1 habitatge de pro-

tecció oficial, en règim de lloguer situat al c/ de la rectoria, 2 
d’aquest municipi

Núm.: 62/2013
Ref.: Expedient matrimoni civil núm. 3/2013– Autorització i De-
legació de la Formalització

Els assistents acorden que durant el mes d’ Agost no es cele-
brarà Junta de Govern Local ni Ple, excepte que hi hagi algun 
assumpte que s’hagi de tractar amb caràcter extraordinari o 
extraordinari urgent.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 12 D’AGOST DE 2013 

ÚNIC. HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 
PROMOGUTS PER CAMPLLONG INICIATIVES, 
S.A.U. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA I ADJU-
DICACIÓ DEFINITIVA DE L’HABITATGE EN RÈ-
GIM DE LLOGUER.

Que l’Ajuntament de Campllong en sessió plenària del dia 16 
de maig de 2013 va aprovar les normes particulars que han de 
regir el procediment d’Adjudicació en règim de lloguer tipus 
C de l’habitatge ubicat al carrer de la rectoria número 2 de 
Campllong.

Que en data 28 de maig de 2013 es va procedir en el BOP de 
Girona número 102 a l’anunci d’exposició pública de les nor-
mes particulars que han de regir el procediment d’adjudicació 
en règim de lloguer de l’habitatge, pel termini de vint dies als 
efectes d’al·legacions.

Finalitzat el període d’exposició pública, en data 27 de juny de 
2013 es va publicar en el BOP de Girona número 123 l’apro-
vació definitiva de les bases del procediment d’adjudicació en 
règim de lloguer de l’habitatge de protecció oficial. Segons el 
punt 15 de les bases que regeixen el concurs, les sol·licituds 
podran presentar-se en la Secretària General de l’Ajuntament 
en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data d’apro-
vació definitiva de les normes.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzava el dia 15 de 
juliol de 2013.

Que en data 28 de juny (NRE 818) i 15 de juliol del 2013 (NRE 
869) es va presentar sol·licitud d’alta per part de MNM i MAC, 
respectivament.

Mitjançant decret d’Alcaldia número 61/2013 es va aprovar la 
llista provisional d’admesos i exclosos del procés d’adjudica-
ció, amb càlcul de la puntuació segons el barem de les bases. 
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En data 29 de juliol de 2013 (NRE 915), la Sra. MAC va presen-
tar renúncia a la formalització del contracte d’habitatge.

Finalitzat el període d’al·legacions, segons l’apartat 18 de les 
bases, el Ple municipal valorarà les al·legacions i aprovarà la 
llista definitiva de sol·licitants admesos, amb la puntuació ob-
tinguda, i exclosos amb el motiu d’exclusió. 

Segons l’apartat 20 de les bases, de tots els sol·licitants ad-
mesos resultarà adjudicatari el que obtingui major puntuació. 
A efectes de l’elecció indicada, s’atorgarà a l’adjudicatari un 
termini de 10 dies per manifestar-se per escrit respecte de la 
seva elecció. Un cop complimentat el tràmit anterior, l’Ajunta-
ment en Ple dictarà resolució efectuant l’atribució i la notifica-
rà a l’adjudicatari.

Segons l’apartat 23 de les bases, l’adjudicatari podrà renun-
ciar a l’adjudicació feta, manifestant-ho per escrit dirigit a 
l’Ajuntament de Campllong. En qualsevol cas, s’entendrà que 
l’adjudicatari renuncia a l’habitatge i, per tant, quedarà sense 
efecte l’adjudicació quan es negui a formalitzar el contracte de 
lloguer o no comparegui en la data i hora indicats per l’Ajunta-
ment per a la seva signatura. El procediment d’aplicació en cas 
de renúncia serà el que s’estipula a l’apartat 19 de les bases.

A l’apartat 19 de les bases s’esmenta en relació a la renúncia 
el que literalment es transcriu: "En cas de renúncia, desisti-
ment, no obtenció de la puntuació màxima o no formalització 
del contracte d’arrendament per qualsevol causa imputable a 
l’adjudicatari, la corporació demanarà el segon que hagués re-
sultat amb una puntuació màxima l’actualització de les dades 
per realitzar les seves corresponents comprovacions, i així, 
successivament". 

És per tot això, que el sotasignant Alcalde proposo al Ple 
l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. 
MNM, segons l’apartat 17.4 de les bases que han de regir el 
procediment d’adjudicació per presentació de la documentació 
fora de termini.

SEGON.- Acceptar la renúncia presentada per la Sra. MAC.

TERCER.- Adjudicar definitivament l’habitatge de protecció 
oficial en règim de lloguer ubicat el carrer de la rectoria núme-
ro 2 de Campllong a la Sra. MNM, atorgant-li segons l’apartat 
20.2 de les bases del procediment, el termini de 10 dies des de 
la notificació de la present resolució als efectes d’al·legacions 
de la seva elecció.

QUART.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, el 
tràmit esmentat a l’apartat 20.3 de les bases de dictar reso-
lució efectuant l’atribució i la notificació a l’adjudicatari trans-

Varen resultar admeses les dues úniques sol·licitants amb la 
següent puntuació:

.- Sra. MAC 70 punts

.- Sra. MNM 66 punts

Aquesta resolució va ser notificada a les interessades Sra. 
MNM en data 22 de juliol (NRS 200) i a la Sra.  MAC en data 
23 de juliol (NRS 201). Les interessades tenien un període 
de 10 dies des de la recepció de la notificació per efectu-
ar al·legacions. El període d’al·legacions finalitza el dia 5 
d’agost.

Que en data 25 de juliol de 2013 (NRE905), la Sra. MNM en 
resposta de la notificació de la resolució d’Alcaldia número 
61/2013 de comunicació d’admesos i exclosos amb puntua-
ció inclosa, va presentar al·legacions al respecte exposant el 
següent:

"Donat que la documentació aportada al moment de la sol-
licitud està incompleta (error en la interpretació de les 
normes) al·lego que s’accepti la següent documentació degu-
dament acreditada per tal de modificar la documentació ob-
tinguda per l’adjudicació de l’habitatge de protecció oficial. ( 
..............)."

Les al·legacions de la instància presentada per la Sra. MNM 
es varen basar en argumentar la major puntuació segons les 
bases en funció de la nova documentació aportada.

L’apartat 17.4 de les bases diu el que textualment es transcriu:

"Els interessats podran efectuar les al·legacions que consi-
derin oportunes en relació a les referides llistes, durant els 
10 dies següents a la recepció de la notificació. 
En tot cas, no s’admetrà en aquest moment la presen-
tació de documentació que hauria d’haver-se aportat 
juntament amb la sol·licitud o en el termini de subsanació 
concedit a l’efecte, de conformitat amb el que s’estableix a 
l’article 16.6 d’aquestes normes, llevat que es tracti de 
documents que:

a) Siguin de data posterior a la finalització del termini 
corresponent, sempre que no s’haguessin pogut confec-
cionar ni obtenir amb anterioritat.

b) No es trobessin a disposició dels sol·licitants amb an-
terioritat a la finalització del termini corresponent, o es 
justifiqui que es desconeixia la seva existència."

La documentació presentada per la Sra. MNM és una informa-
ció la qual ja en disposava en el moment de la presentació de 
la sol·licitud, i a més, no és cap dels supòsits referenciats com 
a excepció a la regla general.
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corregut el termini dels 10 dies esmentats en el punt tercer; 
així com facultar-lo com tant àmpliament en Dret sigui neces-
sari a fi que realitzi les gestions i tràmits pertinents per l’efi-
càcia de la present resolució. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 12 DE SETEMBRE DE 
2013

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 11 DE JU-
LIOL DE 2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 11 de juliol de 2013.

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

2. Aprovar l’autorització, disposició (Fase ADO) de la relació 
de despeses indicades a la llista que s’adjunta per import de 
97.451,84.- €

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

2.2.1.- Consell Comarcal del Gironès, 2.575,10.- € i 2.665,76.- 
€ corresponents als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del 
mes de JUNY I JULIOL de 2013 (liquidació núm. 173/13 I 
203/13 MA): 

CONCEPTE JUNY JULIOL

Neteja viària 532,5 532,5

Recollida selectiva (vidre, paper, 
envasos)

324,97 324,97

Residus sòlids urbans - mobles 
trastos

177,39 177,39

Deixalleria 69,31 69,31

Lloguer d’un contenidor de poda 20 20

Servei de recollida del rebuig 670,93 670,93

Servei de tractament de rebuig 507,28 551,31

Recollida fracció orgànica 272,15 272,15

impropis tractament de la FORM 47,2

TOTAL 2.575,10 2.665,76

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

Juliol 2013 353,99

SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

2n trimestre 2013. Part variable

1.235,96 €

2.2.3.- Consell Comarcal del Gironès, 315.- € corresponents a 
emissió d’informes dels  serveis de l’Àrea de Serveis Tècnics 
corresponents a diversos expedients. 

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

EXP. NÚM. 17/2013
Promotors: DAMERIK, S.L. 
Obres autoritzades: Legalització obres d’acondicionament 
interior de dues naus en filera, actualment sense ús. 
Emplaçament de les obres: c/ de la Riera, 15 i 16 - pol. Ind. 
Les Ferreries.
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions i taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenan-
ça fiscal n. 11): 2.194,17 €

EXP. NÚM. 07/2013
Promotors: DSP
Obres autoritzades: Legalització ampliació cobert existent i 
tanca perimetral a la finca 
Emplaçament de les obres: V. De la Bruguera – Mas de Dalt
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions i taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenan-
ça fiscal n. 11): 904,50 €

EXP. NÚM. 19/2013
Promotors: JBR
Obres autoritzades: Renovació bany i cuina i paviment.
Emplaçament de les obres: Can Feliu Nou
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions i taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenan-
ça fiscal n. 11): 460,80 €

4t. SUBVENCIONS ACORDS DIVERSOS. 
 
4.1.- SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D’ACTIVITATS EN 
L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT. CONVOCATÒRIA EXERCI-
CI 2013. SOL·LICITUD.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar el projecte titulat "Foment de la interacció 
Juvenil mitjançant formació i activitats diverses" amb un pres-
supost global de 10.200.- €. 
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SEGON.- Sol·licitar del Departament de Benestar Social i 
Família, en l’àmbit de la convocatòria exposada per l’exer-
cici 2013, una subvenció d’import 3.000 per al finançament 
del projecte esmentat, les activitats del qual s’han desen-
volupat i es desenvoluparan dins l’any natural 2013.

4.2.- SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL 
SUPORT A PROGRAMES D’ACTIVITAT FISICOES-
PORTIVA EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HA-
BITANTS. ACCEPTACIÓ. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment cor-
poratiu, les subvencions o ajuts que tot seguit es diran: 

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona 
DATA ACORD: 02/07/2013
EXPEDIENT: ES/14417
CONCEPTE: Foment i pràctica de l’esport Campllong 2012-
2013
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.015.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.126,65.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/10/2013

4.3.- SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA RE-
COLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA. 
SOLICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Donar-se per assabentat pels projectes a pre-
sentar pel Consell Comarcal del Gironès a la convocatòria 
TES/1348/2013 de 19 de juny, ajuts per al foment de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus mu-
nicipals.

SEGON.- Adherir-se a la campanya d’ajuts tramitat a tra-
vés del Consell Comarcal del Gironès, per al foment del 
compostatge casolà. Per a aquesta finalitat s’adquiriran 6 
compostadors.

4.4.- SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA 10è CI-
CLE DE MÚSICA DEL PAÍS "MUSICANT...". ACCEP-
TACIÓ. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment cor-
poratiu, les subvencions o ajuts que tot seguit es diran: 

ACORD: Resolució Vicepresident 
DATA ACORD: 2 de setembre 

EXPEDIENT: EC/25343
CONCEPTE: 10è Cicle de Música del País Musicant... 
IMPORT SUBVENCIÓ: 6.000.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 24.500.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2013

5è.- CESSIÓ DRETS FUNERARIS. ACCEPTACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Concedir a la Sra. PHH, el canvi de titularitat del 
nínxol núm. 76 del cementiri municipal a favor del Sr. JTV. 

SEGON.- Advertir als interessats que la transmissió en 
cap cas pot ser onerosa. 

TERCER.- Informar que el titular d’un dret funerari ve 
obligat a participar en el manteniment i conservació del Ce-
mentiri mitjançant el pagament de les taxes que fixi l’Ajun-
tament. 

6è.- 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.

Tot seguit els reunits concreten les comunicacions que tot 
seguit es detallaran, acordant traslladar als interessats la 
seva decisió.  

RBF, escrit de data 23/08/2013 NRE 1033, demana que es 
pintin les línies horitzontals d’estacionament al carrer Sant 
Jordi i a la resta de carrers per regular l’estacionament 
dels vehicles amb les distàncies adequades.

Els reunits acorden que els serveis tècnics realitzin una me-
mòria dels treballs i  els costos de la realització de l’obra 
per tal d’estudiar incloure-la al pressupost de l’anualitat 
2014. 

JJS, escrit de data 29 d’agost de 2013 NRE 1056, demana 
que se li posin al mínim els impostos que paga de l’habitat-
ge situat al c/ Baixada Can Pou núm. 4 ja que està declarat 
en ruïna. 

Els reunits comenten que l’ordenança de residus ja contem-
pla una tarifa mínima per habitatges desocupats, el qual 
han de sol·licitar anualment els propietaris dins el període 
de l’1 de gener al 15 de febrer. Tot i això, es tindrà en 
compte la seva sol·licitud per aplicar les tarifes mínimes 
que contemplin les ordenances vigents el 2014 respecte 
l’habitatge de la seva propietat esmentat.
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Durant el maig passat es van canviar 
tres vidres trencats a la façana sud 
vidriada de l’edifici del Local social. A 
més d’aquesta actuació, també es va 
adquirir un armari rober metàl·lic pel 
vestidor de la cuina, per permetre un 
adequat emmagatzematge de la roba 
del personal del bar-restaurant. Per 
últim, durant el  mes de juny es va ar-
ranjar una finestra de la sala polivalent 
de la planta pis de l’edifici ja que no es 
tancava correctament.

ACTUACIONS DIVERSES AL LOCAL SOCIAL

El maig passat, el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya va executar, a càrrec seu, l’asfaltat 
de la carretera C-25, en el seu pas pel nostre municipi. L’ac-
tuació garanteix la mobilitat de la zona i s’ha tingut en compte 
les condicions de deteriorament de l’asfalt i el fet que es tracti 
d’una carretera amb una important volum de circulació.

ASFALTAT DE LA CARRETERA C-25 AL SEU PAS PEL TERME DE CAMPLLONG

Per tal de garantir la seguretat dels nens i nenes usuaris de 
la zona de jocs infantils i de la pista esportiva de davant del 
Consistori Municipal, el mes de juny  es van realitzar diverses 
actuacions a la zona per a la regulació del trànsit de vehicles. 
Concretament, a l’encreuament del carrer de l’Església amb 
el carrer del Pavelló, i a l’alçada del Local Social, es van col·
locar barreres de formigó tipus New Jersey per tal d’impe-
dir l’entrada lliure de vehicles en aquest tram. Es permet així  
únicament l’accés als vehicles dels usuaris dels equipaments 
municipals. 
Al voltant d’aquesta zona d’equipaments també es va realit-
zar la corresponent senyalització horitzontal, pintant la vorada 
de color groc i es va col·locar una senyal vertical; per tal de 
prohibir l’estacionament de vehicles en aquesta zona, i així 

ACTUACIONS A ZONA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS

Nous vidres a la façana vidriada del Local Social  Armari rober 

Acabades les obres, posteriorment es va procedir al repintat 
de les marques vials i de la senyalització horitzontal de la car-
retera, així com del pas de vianants que hi ha a l’entrada del 
nostre municipi, al Passeig de Campllong. A causa dels treballs 
d’asfaltat, aquestes marques pràcticament havien quedat es-
borrades.

garantir la total visibilitat dels vehicles que hi circulen, en cas 
de sortida sobtada d’algun infant al carrer.
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A principis de juny es van iniciar les obres de formació d’un 
tram de carril bici al veïnat de la Bruguera, mitjançant l’utilit-
zació d’àrid reciclat dels residus de la construcció. L’actuació 
s’ha finançat en un 97% mitjançant la subvenció obtinguda 

FORMACIÓ D’UN TRAM DE RUTA VERDA AL VEÏNAT DE LA BRUGUERA
de l’Agència de Residus de Catalunya l’any 2011.
El tram que s’ha fet és concretament el que va des del lí-
mit de la finca del Mas Coll fins a l’alçada de Can Gumbau-
Ciurana.

El mes de juny, aprofitant que es disposaven dels mitjans i 
la maquinària a les obres del veïnat de la Bruguera esmen-
tades a l’anterior notícia, l’Ajuntament va procedir a fer 
l’arranjament d’alguns clots profunds que s’havien format 
en diversos camins públics rurals i que dificultaven la cir-
culació dels vehicles que hi volien circular. El reompliment 
dels sots es va fer mitjançant l’utilització d’àrid reciclat de 
formigó.

ACTUACIONS PUNTUALS DE MILLORA 
DE CAMINS PÚBLICS RURALS

A causa del nombre important d’infants que utilitzen el servei 
de menjador de la llar i atesa la falta d’espai a la sala desti-
nada al menjador, a finals del mes de juliol es vam iniciar les 
obres d’ampliació d’aquesta sala. L’actuació ha estat possible 

OBRES D’AMPLIACIÓ DEL MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS
mitjançant l’eliminació de l’espai d’emmagatzematge que hi 
havia entre una de les aules i el menjador. A més, per tal de 
recuperar l’espai perdut per a l’emmagatzematge del materi-
al de la llar, s’han muntat dos armaris de fusta a les aules.
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Durant els mesos de juliol i agost es van realitzar diverses 
actuacions en edificis municipals i en elements dels domini 
públic local. Concretament, es va arranjar un embornal que 
estava descalçat i se’n va substituir un que estava trencat, 
al carrer Camí de Fornells del Polígon Industrial "Les Fer-
reries" de Campllong. Per altra banda, es va fer arranjar la 

ACTUACIONS PUNTUALS EN EDIFICIS MUNICIPALS I EN ELEMENTS DEL DO-
MINI PÚBLIC 

barana que hi ha al carrer de l’Església, al pont de la riera de 
Campllong. També s’han canviat les peces de remat del mur 
dels jardins de l’Església que estaven trencades i aixecades i 
s’han format les corresponents juntes de dilatació. Per últim, 
s’ha arreglat el marcador del pavelló esportiu que s’havia 
malmès per culpa d’una pujada de tensió.

A finals del mes de juliol es van realitzar els treballs de sega 
dels marges dels camins públics rurals principals del municipi, 
a càrrec de la Diputació de Girona, a través del servei d’assis-
tència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals 
en camins municipals i franges periurbanes.

SEGA DELS MARGES DELS CAMINS 
PÚBLICS RURALS PRINCIPALS 

El mes d’agost pas-
sat es van instal·lar 
els nous baixants a 
les canals de reco-
llida d’aigües pluvi-
als de la coberta de 
l’Església parroquial 
de Campllong. Les 
despeses que ha 
comportat aquesta 
intervenció han estat 
assumides íntegra-
ment per la Parrò-
quia de Campllong.

INSTAL·LACIÓ DE NOUS BAIXANTS 
A LES CANALS DE RECOLLIDA 
D’AIGÜES PLUVIALS DE L’ESGLÉSIA 
DE CAMPLLONG

El mes d’agost passat es va fer un talús als marges dels 
carrers Camí de Fornells i de Cal Xurlo per la banda de 
la zona boscosa. Amb aquesta intervenció es redueix el 
pendent que hi havia fins llavors, es consolida el marge i 
s’eviten problemes de conducció de les aigües pluvials i 
de possibles embussos a les cunetes que podrien esdeve-
nir a partir de caigudes de branques o del despreniment 
de terres del marge del bosc.
Pel que fa a un altre indret del municipi, també es va pa-
vimentar amb formigó l’entrada del camí del Mas Oller 
amb la finalitat d’evitar que s’acumuli fang al carrer Camí 
de Fornells en els dies plujosos en què l’aigua arrossega 
terra.

FORMACIÓ DE TALÚS AL LÍMIT DEL BOSC DEL MAS OLLER AMB LA CUNETA 
DEL CARRER CAMÍ DE FORNELLS I DEL CARRER DE CAL XURLO, I PAVIMENTA-
CIÓ DE L’ENTRADA DEL CAMÍ DEL MAS OLLER
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LOCAL SOCIAL

A partir del maig, el Local Social ja començava la recta final 
dels cursos iniciats durant el mes d’octubre de l’any anterior. 
Per tant, era el moment de començar-nos a plantejar el fi de 
temporada i si podríem fer un petit festival amb dos dels cursos 
més animats del repertori: Country i Dansa del ventre.

Així va ser i, després d’exhaustives pràctiques, un vestuari 
espectacular i un munt de repeticions per assolir la perfecció, 
el petit festival va ser tot un èxit amb la participació dels matei-
xos espectadors i espectadores. Les dansaires de l’exòtic ball 
ho van fer de meravella tot movent els malucs.

Durant el juny també vam acomiadar-nos d’una altra de les 
noves activitats del Local Social que continuarà a l’octubre amb 

més força que mai: la risoteràpia. És una tècnica basada en les 
rialles, que ajuda a alliberar tensions i a fer un xic d’exercici 
amb jocs i activitats ben divertides i diverses per tal de mante-
nir sa el cos i la ment. Si s’ho van passar de bé!

Durant el juliol, al Local Social vam baixar un xic el ritme 
i es va preparar per tal d’encarar la Festa Major d’enguany 
amb molta força. Tot i això, ja ens estàvem preparant per un 
curs molt dolç i curiós que es va realitzar la primera setmana 
d’agost. Heu sentit mai a parlar dels "smoothies"? Són uns ba-
tuts de fruita natural la mar de bons i sans. L’Isabel, la nostra 
professora ens els va ensenyar a fer la mar de bons i com-
binats amb uns deliciosos gelats. Per finalitzar, un sorbet de 
"mojito" per llepar-se’n els dits.

Els següents dies d’agost, el local social cobrava vida dei-
xant pas a les activitats de la Festa Major que s’organitzàven 
a la Sala Polivalent del Local Social de Campllong donant pas 
al torneig del FIFA, de parxís, a les manualitats infantils i els 
fabulosos concerts el musicant on van venir un munt d’artistes 
que ens van obsequiar amb les seves grans cançons. Tot plegat 
va ser un èxit! 

La Parròquia de Campllong vol agrair a la Sra. Rosa Boadella la seva desinteressada i constant col·laboració en el manteniment i 
engalanament de l’església de Campllong.

PARRÒQUIA DE CAMPLLONG
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CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
Ja fa molts dies que els jubilats no us expliquem les nostres aven-
tures i bé, la veritat és que aquests últims mesos ens hem mogut 
bastant, cap aquí i cap allà, entre la caloreta i les festes majors. 

Com ja sabeu, a l’abril, els jubilats vam organitzar l’assamblea 
anual de socis i sòcies del Casal. D’allà en van sortir molt bones i 
noves idees; la principal va ser l’organització de la Diada del soci 
que es farà anualment pels socis/es i tothom qui vulgui venir. La 
junta de jubilats juntament amb la Sara, dinamitzadora del Local 
social, amb en Joan Gumbau, el regidor, i en Lluis Freixas, l’alcal-
de, van organitzar aquesta gran moguda que es va celebrar el 8 de 
juny del 2013. Per explicar-vos-ho amb quatre paraules, el dinar 
va ser esplèndid, un èxit rotund. En Pep i la Ma José van venir a 
tocar desprès de l’àpat que va ser un pica-pica exquisit seguit d’un 
arròs d’allò més bo i unes postres delicioses. Tot perfecte. Des de 
la junta vam lliurar un obsequi a tots els participants: un punt de 
llibre dissenyat per l’ocasió amb un escrit fantàstic d’una de les 
nostres jubilades més poetes; la Glòria Sala. Fins i tot, quan ja 
s’acabava la música, vam ballar tots plegats una sardana. Se’ns 
posava la pell de gallina amb les mans alçades i entrelligades.

Durant el juliol vam descansar de festivitats però els de sem-
pre ens vam seguir trobant en els balls quinzenals. Ja ens prepa-
ràvem per donar la benvinguda al mes d’agost esperant amb ga-
nes i amb il·lusió la Festa Major del poble. Potser un fet a destacar 
van ser els berenars i és que entre tots vam ajudar a la Sara a fer 
l’escrit del llibret de la Festa tot recordant els moments de joia 
que ens feia sentir aquesta celebració any rere any. I més d’una 
tarda, tot recordant, alguna llàgrima amagada d’emoció sortia per 
donar pas a belles històries plenes de records.

El mes d’agost doncs, va arribar amb molta il·lusió i amb més 
ganes que mai. De seguida que van començar les activitats de la 
Festa, tots hi vam voler participar. Però per tal que us quedi ben 
clar, el que més ens va agradar va ser el magnífic concert de la 
Selvatana. Realment aquests sí que són una orquestra de veritat! 
Ens van posar la pell de gallina, ens van fer cantar a viva veu i 
ens van fer sentir un més de l’espectacle en aquella magnífica 
vetllada.

En definitiva, han estat uns mesos esplèndids.

L’estiu ja ha passat, ja tornem a ser 
aquí i aquest curs comencem amb 
un menjador més gran i amb moltes 
cares noves! Aquests primers dies 
estem en període d’adaptació, així 
que alguns hem plorat una miqueta i 
d’altres que ja veníem el curs passat 
hem jugat, experimentat i hem inten-
tat consolar els més petits.

Ara a l’octubre ja comencem totes les activitats que han pro-

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
gramat i també les especialitats: música, anglès, psico…. Quines 
ganes!!! Aquest mes celebrarem la castanyada fent panellets, 
cantant cançons, menjant castanyes… i tot això acompanyats 
per els nostres avis.

Tot i això no us penseu que ens hem oblidat dels companys 
del curs passat que ja van al cole dels nens grans! Esperem que 
us estigui anant molt bé, aquí us trobem molt a faltar!

Nosaltres ja us anirem informant de tot el que fem i de com de 
bé ens ho passem… Fins aviat!
Els nens/es de la llar d’infants el Tractoret
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Ara fa més d’un mes que la Festa Major ha passat i la sensa-
ció que ens ha quedat és clarament positiva. Teníem ganes 
que arribés, per gaudir al màxim del programa d’actes i de 
participar col·lectivament en un esdeveniment amb activitats 
populars per a totes les edats i gustos.

El divendres de la setmana anterior es va celebrar la Camina-
da nocturna, una caminada ja tradicional en la Festa Major, 
que va tenir una gran afluència de participants.

Durant la setmana es van realitzar diferents activitats: Tor-
neig per parelles FIFA 2013, Torneig de parxís i Manua-
litats infantils.

I ja arribat el divendres, ja teníem la Festa Major a sobre i era 
el moment d’espavilar-se amb els preparatius per tot el cap 
de setmana, que va començar amb el 6è Rodacamps, amb un 
nombrós grup de jovent; seguit de la Cantada d’havaneres a 
càrrec del grup l’Empordanet, en un ambient tranquil i bucòlic 
com són els jardins de l’Església, acompanyat d’un bon cre-
mat; i vàrem tancar el divendres amb el Concert Jove, amb 
Oques Grasses i Brams. Tot un èxit d’assistència.

Des de l’AE Campllong, dissabte van celebrar el Torneig de 
tennis taula de Festa major, amb participants locals i de dife-
rents punts de Catalunya. Dissabte a la tarda, després de des-
cansar, vam tenir una tarda-nit plena d’activitats, començant 

FESTA MAJOR 2013
pel "Sigues Creatiu!", pintada al carrer per a nens i nenes; 
la 7a Cursa de Cargols, amb gran participació de cargols de 
tots els indrets de Campllong i de localitats veïnes; i la Cerca-
vila de Gegants amb la Colla Gegantera de Campllong, junta-
ment amb la de Riudellots, Cassà de la Selva, La Salle i l’Escola 
Puig d’Arques. Totes aquestes activitats, a causa del temps es 
van haver de desplaçar a aixopluc, a la Carpa de la Plaça i al 
pavelló. Dissabte al vespre vam començar la festa amb el con-
cert grup Blas and Co que van fer ballar a tots els assistents 
i van agafar el relleu el Dj. EFE i el Dj. Fauster pels més joves. 

El diumenge, abans dels tradicionals dinars familiars de cada 
casa, vam assistir a la Missa amb acompanyament vocal a 
càrrec de la Coral de Sant Andreu i, tot seguit, vermut per a 
tots. A la tarda, els més petits van xalar de valent amb l’ac-
tuació del grup d’animació infantil Festuc Teatre i els més 
grans amb la ballada de sardanes de l’Orquestra Selvatana. 
Al vespre L’Orquestra Selvatana ens va oferir un concert de 
gran qualitat que va deixar bocabadat a més d’un, i tot seguit 
ball de festa, en el qual tots ens hi vam poder afegir.

El dilluns tocava la ruta en bicicleta pel poble, una activitat 
molt esperada per més d’un, sobretot pels petits que per pri-
mer any la podien fer, que va acabar amb un bon berenar per a 
tots. A la nit, la coral Tutti Veus, ens va oferir un concert amb 
molt de ritme i energia.

Per rematar la Festa Major, el cap de setmana següent, con-
cretament el dissabte , es va fer el Sopar de germanor i 
l’endemà diumenge, els respectius partits de casats/des i 
solters/es.

Des de la Comissió de Festes volem agrair la vostra participa-
ció a les diferents activitats, fet que dóna durant uns dies més 
vida i molta alegria al nostre poble aquest cap de setmana. I 
esperem que n’hàgiu gaudit des dels més petits fins als més 
grans!!

I sobretot, agraïm a tots i totes els que heu participat i col·
laborat perquè la Festa Major sigui una realitat ja que la fem 
amb l’esforç de tots. Moltes gràcies a tots i totes!!!
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Un any més hem arribat a final de temporada de l’Associa-
ció Esportiva Campllong i és moment de treure’n conclusions.  
Enguany, els esforços de l’Associació s’han centrat en l’equip 
sènior de Futbol Sala i en l’organització de la 2a Duatló Camp 
a Través. 

Pel que fa a la temporada de l’equip de futbol sala, cal des-
tacar que aquest any hem competit a la 1a Divisió Territorial 
de la Federació Futsal (Federació independent de l’espanyola). 
Amb un equip renovat respecte a l’any anterior, hem seguit 
una bona progressió i hem aconseguit finalment la 3a posició 
final, que dóna dret a assolir l’ascens a la Categoria d’Argent. 
Com a nota destacada s’han aconseguit importants victòries, 
com en el derbi contra el Riudellots a casa, que tancava la lliga 
i demostrava el potencial de l’equip davant el segon classifi-
cat. Com a conseqüència de les reestructuracions dutes a ter-
me per la Federació catalana, aquesta temporada l’AE Camp-
llong competirà a la màxima categoria nacional i tindrà com a 
objectiu mantenir la categoria amb tota la il·lusió del món, amb 
un equip renovat i amb ganes.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CAMPLLONG

Per segon any, l’AE Campllong, en col·laboració amb l’Ajun-
tament de Campllong, l’equip de veterans i la Comissió de fes-
tes, hem organitzat la II Duatló popular "Camp a Través". La 
complexitat que comporta dissenyar uns bons circuits tant de 
"run" com de btt, aptes per als més exigents i alhora per a 
tot tipus de participants, va exigir de valent a l’organització. 
Però amb temps, treball i coneixement del territori, la cursa 
va poder ser tot un èxit i, alhora, va servir per recuperar i/o 
descobrir algun o altre cor-
riol entre Campllong i Sant 
Andreu.

Al final, la duatló va 
comptar amb la presència 
d’uns 190 participants, en-
tre els quals un nombre im-
portant de veïns locals, als 
quals volem felicitar espe-
cialment. Així, trobem l’Àn-
gel Gich i la Judit Solench 
amb un segon lloc en la ca-
tegoria parelles mixtes, en 
Narcís Badosa, competint en parelles masculí, l’Àlex Carrera i 
en Joan Gumbau, també en parelles masculí i en Jordi Coromi-
nas en individual. 

També volem donar les gràcies a tots els col·laboradors, 
veïns i patrocinadors sense l’ajuda dels quals no ens hauria 
estat possible d’organitzar una prova com aquesta. Esperem 
seguir duent a terme esdeveniments esportius d’aquesta mag-
nitud i encert.



El gra i la palla A27

La  vida del poble

Enguany, el Musicant... celebrava el seu desè aniversari i per 
inaugurar-lo es va comptar amb músics de casa nostra: An-
toni Mas i la Jove Orquestra de Cassà. Junts i per separat 
van oferir una variada mostra dels seus repertoris: Antoni 
Mas, presentant les seves pròpies cançons acompanyant-se 
al piano, la JOC oferint vàries obres catalanes i, tots junts, 
interpretant una selecció de les composicions més conegudes 
del compositor.

El dimecres 28 es va programar el concert dedicat a la 
música antiga. En aquesta ocasió vam poder gaudir del grup 
gironí Ressona Trobadors, que oferiren un elegant i estilitzat 
programa de música de trobadors occitans del segle XIII. La 
veu de la soprano Laia Frigolé va ser magníficament abrigada 
pels tres instrumentistes acompanyants: organetto, viola de 
gamba i percussió.

El dijous 29, el trio català Menaix a Truà, integrat per 
Cris Juanico, Juanjo Muñoz i Toni Xuclà va demostrar perquè 
són tres dels intèrprets del pop català més reconeguts i amb 
més prestigi del  país. Dins del títol genèric "Guia de petits se-
nyals", els guitarristes-cantants van repassar al llarg de dues 
hores de concert una selecció dels seus temes més apreciats. 

El cicle el tancà el divendres 30 el cantant de boleros Mon-
cho. Acompanyat per un pianista-teclat, bateria i contrabaix 

MUSICANT 2013. DESENA EDICIÓ DEL CICLE DE MÚSICA DEL PAÍS  
elèctric, el conegut intèrpret va repassar els grans èxits de la 
seva dilatada carrera i va entusiasmar el nombrós públic.

Per celebrar el desè aniversari, el Musicant 2013 organitzà  
també tres conferències-col·loqui amb temes vinculats al món 
musical del nostre país: projecció del documental "Conxita 
Badia no existeix" amb la presència i comentaris d’Eulàlia 
Domènech, directora del documental, i Mariona Agustí, filla 
de la soprano catalana Conxita Badia (1897-1975), una de les 
intèrprets més influents del noucentisme català. Presentació 
del musical de producció gironina Isavel, que properament 
s’estrenarà als escenaris, amb els interessants comentaris 
dels promotors de l’espectacle: l’escriptor Antoni Strubel i el 
director Kim Planella. Presentació del darrer número de la 
revista Gavarres, amb la presència dels seus editors i de co-
neguts músics jubilats de Cassà de la Selva, que van divertir el 
públic amb curioses vivències d’aquest ofici.

Aquest any tots els actes s’han celebrat a les sales poli-
valents del local social, que demostren les seves possibilitats 
en aquests tipus d’esdeveniments culturals. Com sempre, des 
de l’Ajuntament agraïm a totes les persones i entitats col·
laboradores per fer possible aquests concerts en les últimes 
nits del mes d’agost i desitgem retrobar-nos tots i totes en el 
proper cicle 2014! Les fotos de l’article són de Maria Bosch i 
Francesc Bosch.

Moncho Xerrada "Conxita Badia no existeix"

Antoni Mas i la Jove Orquestra de Cassà
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L’11 de setembre del 2013 serà una data important en la histò-
ria de Catalunya. La mobilització ciutadana de la gent d’un país 
pel dret a decidir i, diguem-ho ben clar, per la independència 
de Catalunya, es va passejar per tots els mitjans de comunica-
ció d’arreu del món. La Via Catalana va ser un èxit d’organit-
zació, de participació i un exemple de civisme i compromís de 
totes les persones que hi vàrem participar.

Aquest va ser el primer acte organitzat des de l’Assemblea 
territorial de Campllong i Sant Andreu, recentment creada. Els 
actes organitzats de la Diada varen començar a les tres de la 
tarda als punts de trobada de cada poble per anar caminant tots 
junts fins el tram 574 a Franciac. L’ambient era alegre, festiu i un 
xic nerviós per les ganes d’arribar a la Via i poder participar de 
la gran cadena humana. Quan estàvem arribant, a molts se’ns 

11 DE SETEMBRE’13: CAMPLLONG I ST. ANDREU TAMBÉ FAN LA VIA CATALANA
posava la pell de gallina només de veure el llarg camí traçat de 
color groc que es perdia en l’horitzó de la carretera nacional. Allà 
ens esperava en Quirze, que juntament amb la colla gegantera, 
va animar, i de valent, tot l’ambient del nostre sector. El mo-
ment culminant va ser a les 17:14, moment en què tots plegats 
ens agafàvem de les mans per simbolitzar la unió i la voluntat 
del poble català. Els actes de la Diada varen continuar més tard 
amb una botifarrada popular en el Local Social de Campllong on 
vàrem poder mirar les fotos de la jornada i compartir al voltant 
de la taula les sensacions i emocions viscudes. 

Des de l’Assemblea estem satisfets per la participació en 
aquests actes i pensem que activitats com aquestes són una 
bona excusa per agermanar-nos més amb els pobles veïns.
Assemblea territorial de Campllong i Sant Andreu

El 24 d’agost a la tarda, coincidint amb la Festa Major, es va ce-
lebrar la 4a Trobada Gegantera de Campllong. Enguany ens van 
acompanyar la Colla Gegantera de Riudellots, la Colla Gegante-
ra de Cassà, la Colla Gegantera del col·legi  La Salle de Cassà i 
la Colla Gegantera  del col·legi Puig d’Arques de Cassà. Com a 
novetat d’aquest any, tenim una nova incorporació a la nostra 
colla gegantera, la Marcelina. Es tracta d’un capgròs que van fer 
els més grans del casal d’estiu amb l’ajuda dels seus monitors. 

A causa de les inclemències meteorològiques, no es va po-
der fer la cercavila pels carrers de Campllong però tot i així, es 
va fer la plantada de gegants dins el pavelló esportiu. Cada colla 

TROBADA GEGANTERA FESTA MAJOR 2013
gegantera ens va  interpretar dues cançons per fer ballar els seus 
gegants, gegantons i cap grossos i, per acabar, es va fer una to-
cada de gralles i timbals de totes les colles per fer un ball comú. 
Per acabar la festa, es va fer un sopar a la sala polivalent del Lo-
cal social amb els components de totes les colles geganteres que 
ens van acompanyar. Esperem que l’any que ve ens acompanyi el 
temps i puguem fer una cercavila ben lluïda.

Des d’aquí, animem els campllonencs i campllonenques a 
unir-se a la Colla Gegantera de Campllong. Tots junts ens ho 
passem molt bé acompanyant el nostre gegant Quirze a les cer-
caviles dels pobles veïns, tot aprenent a tocar un instrument.
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EL PROGRAMA "FEM POBLE"
Benvolguts vilatans de Campllong, 
En el darrer número del Gra i la Palla, l’equip de Serveis So-
cials vàrem tenir l’ocasió de presentar-nos i explicar quina 
és la nostra tasca. 
En aquest número us volem explicar el programa "Fem po-
ble" que es portarà a terme abans de finalitzar el present 
any 2013. Estarà  coordinat pel Consorci de Benestar Soci-
al Gironès- Salt i supervisat pels professionals de Serveis 
Socials.

El "Fem poble" consta de diferents àmbits d’intervenció 
però hem pensat que els més interessants per Campllong 
serien aquests dos:

1. Joventut
Xarxa voluntària de facilitadors. Joves voluntaris amb 
unes edats compreses entre els 12 i els 16 anys.

Objectius: 
Per una banda, crear nous vincles i ampliar els existents 
entre els joves i els seus espais de socialització habituals 
al poble, uns espais on hi desenvolupen activitats i que 
pretenen afavorir una transformació social. Es vol dotar de 
recursos a les diferents actuacions que es preveu desen-
volupen i assegurar una major incidència i/o efecte en la 
comunitat. 

Per altra banda, impulsar la figura del voluntari i aconse-
guir un equip de joves que desenvolupin accions encamina-
des a la sensibilització i posada en pràctica d’actuacions 
de millora de la convivència al centre educatiu, al poble i 
a la ciutat. Tanmateix, les actuacions han de ser pensades 
i organitzades pels propis joves de la Xarxa voluntària de 
facilitadors. 

Metodologia: 
Es pretén crear un grup estable de joves que es reuneixi 
amb l’acompanyament d’un/a professional per parlar i re-
flexionar sobre situacions de relació amb el seu entorn. No 
hi ha exposició d’un tema concret sinó que es treballa a par-
tir de les situacions, demandes, dubtes i experiències que 
aporten els joves espontàniament. En aquest espai s’escol-
ta, s’analitza, es reflexiona i s’hi aporten noves estratègies 
per afrontar les situacions que preocupen als joves. 

2.  Pares i mares
L’escoleta. Compartim l’experiència de ser pares i mares 
(0 a 3 anys) 

Objectius:
El programa té per objectiu general la capacitació de com-
petències parentals. 
Els destinataris són famílies, pares i mares amb infants 
d’edats compreses entre els 0 i els 3 anys. 
La finalitat d’aquest programa és la de potenciar els in-
tercanvis i la bona criança així com l’acompanyament a la 
funció de ser pare i l’expressió dels sentiments, dubtes i 
emocions que apareixen en el transcurs del procés d’edu-
cació dels fills. 

Important:
Tots aquells nois, noies  o joves que vulguin formar part de 
grup de Joves voluntaris us podeu adreçar a l’Ajuntament 
i us agafarem les vostres dades i ens posaren en contacte 
amb vosaltres el més aviat possible.

Aquells pares i mares  que vulguin assistir a l’escoleta 
també us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament i us 
direm les passes a seguir.

Us recordem els nostres horaris i la forma de contactar amb 
els Serveis Socials, sigui per qüestions relacionades amb el 
Programa "Fem poble" o per qualsevol altra tema que estigui 
a les nostres mans.

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

L’equip de Serveis Socials bàsics de Campllong

L’EQUIP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE CAMPLLONG
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LA GRIP
La grip és una malaltia produïda per un virus 
que apareix a l’hivern durant els mesos de 
fred. Sorgeix de cop, amb febre alta (entre 
39º i 40ºC), dolors musculars, mal de cap, 
malestar general i tos seca.  També pot pro-
vocar diarrees, nàusees i vòmits (sobretot 
en nens).  

Cal tenir en compte que altres virus poden 
produir les mateixes molèsties.

La febre que provoca la grip dura de 4 a 5 dies, i la tos i el 
cansament poden durar fins a 3 setmanes. Per tant, cal tenir 
paciència per trobar-vos bé.

Tinc la grip o és un refredat?
El refredat, igual que la grip, també és una malaltia provocada 
per un virus, tot i que en aquest cas es tracta d’una malaltia 
més lleu. 

Podem diferenciar el refredat de la grip pels símptomes que 
causa: mocs, nas tapat, mal de coll, mal de cap, tos i ulls ploro-
sos. Tant el refredat com la grip volen el seu procés i es curen 
per sí sols. El tractament a seguir únicament és per alleuge-
rir-ne els símptomes.

Com es contagia la grip?
El contagi és mitjançant les mans i l’aire. Si la grip o un refre-
dat us afecta a vosaltres o a algú molt proper seguiu aquests 
consells:

- Renteu-vos sovint les mans.
- Utilitzeu mocadors d’un sol ús, llenceu-los en una bossa i 
lligueu-la.
- Tapeu-vos la boca al tossir o esternudar.
- Ventileu l’habitació del malalt diverses vegades al dia.

Que cal fer si ens afecta al grip?
- Descanseu i tingueu cura de la vostra salut.
- Si no teniu gana no cal que mengeu sòlids però és molt im-
portant prendre líquids de manera abundant: aigua, sucs, 
brous o infusions.
- Els antibiòtics no curen ni el refredat ni la grip.
- Medicaments com el paracetamol ajuden a millorar alguns 
símptomes com el mal de cap i la febre.
- No és aconsellable fumar.
- Preneu una dutxa o bany per tal d’estovar el mocs.
- En cas de tenir la gola irritada, feu ús de caramels.
- No deixeu cap tractament que prengueu habitualment quan 
tingueu un refredat o  la grip.

CONSELLS DE SALUT
Quan cal consultar el personal sanitari?
Davant qualsevol dubte, sempre podeu acu-
dir o trucar al vostre centre sanitari i con-
sultar al personal d’infermeria o mèdic que 
us atén habitualment. Tot i que la grip i el 
refredat es poden passar sense l’atenció de 
personal sanitari (amb algunes excepcions: 
malalts respiratoris, nens, ancians fràgils, 
malalts crònics...) i començarà a millorar a 
partir del 4t o 5è dia.

També podeu consultar al telèfon de Sanitat Respon: 902 
111 444. Tot i que la febre és molt molesta, en principi no 
és un motiu d’urgència immediata. Recordeu que la utilització 
racional dels serveis d’urgències evitarà que es col·lapsin i 
permetrà que s’atenguin adequadament els casos greus. 

La vacuna de la grip
No hi ha vacuna pel refredat. La vacuna de la grip només prevé 
el virus de la grip. El seu efecte dura un any. El període de va-
cunació compren els mesos d’octubre i novembre. 
S’elabora a partir de virus morts de la grip per la qual cosa no 
us pot produir la malaltia però si donar-vos molèsties locals 
lleus, febre o malestar.
En cas de malaltia aguda greu o febre superior a 39ºC, consul-
teu al personal sanitari abans de vacunar-vos.
Contraindicacions: reacció al·lèrgica a una dosi anterior 
o al·lèrgia a algun dels components de la vacuna com, per 
exemple, l’ou.

A qui s’aconsella la vacuna?
- Persones de més de 60 anys.
- Malalts crònics del cor, dels bronquis i dels ronyons.
- Diabètics.
- Persones amb risc de complicacions per la grip (inmunode-
primits).
- Embarassades en el 2n i 3r trimestre.
- Nens amb malalties cròniques pulmonars o metabòliques.
- Persones internades en residències.
- Si teniu cura de persones malaltes a casa també cal que us 
vacuneu.
- Professionals de risc: personal sanitari, policies, bombers...

Les persones que vulguin administrar-se la vacuna al CAP 
poden trucar al 972463882 per demanar cita. Recordeu de 
portar el vostre carnet de vacunes el dia de la vacunació.
 
Equip sanitari dispensari Campllong
CAP de Cassà de la Selva.

Fonts consultades: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



El gra i la palla A31

La  vida del poble

ACTIVITATS PREVISTES PER AQUEST PROPER TRIMESTRE:

 
OCTUBRE:
Dies 9 i 23: BALL - BERENAR DE JUBILATS (Preu: 7€ socis, 8€ no socis) 

Dia 20: ARROSSADA POPULAR AMB L’ACTUACIÓ DELS PANXUTS 
Preu: 12 € adults/8,5€ nens. L’organitza l’ A.E. Campllong

NOVEMBRE:
Dies 6 i 20: BALL - BERENAR DE JUBILATS (Preu: 7€ socis, 8€ no socis)   
Dia 10 al matí: MARXA POPULAR 

Dia 10 a la tarda: CASTANYADA POPULAR 

Dia 16: SOPAR DE TARDOR AL LOCAL SOCIAL (OBERT A TOTHOM) AMB L’ACTUACIÓ 
DELS SONABÉ. Preu sopar i ball: 15€. L’organitza el Museu d’Eines Antigues del Camp 
i d’Oficis Tradicionals de Campllong.

Dia 17 al mati: JORNADA DE PORTES OBERTES DEL MUSEU DEL CAMP AMB L’ACTU-
ACIÓ DE LA COLLA GEGANTERA DE CAMPLLONG. L’organitza el Museu d’Eines Anti-
gues del Camp i d’Oficis Tradicionals de Campllong.

DESEMBRE:
Dies 4 i 18: BALL - BERENAR DE JUBILATS (Preu: 7€ socis, 8€ no socis) 

Dia 15: MARATÓ DE TV3 (activitats a concretar)

Dia 24: PASTORETS I MISSA DEL GALL 

Dies 25, 26 i 29: QUINA DE NADAL (programes a part)

Dia 31: SOPAR DE CAP D’ANY
L’organitza el Bar- Restaurant Local Social de Campllong

Dia 31: BALL DE CAP D’ANY AL LOCAL SOCIAL (programes a part) 
Dia 5 de gener: CAVALCADA DELS REIS: 

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A L’AJUNTAMENT (972.46.15.04, de dilluns a divendres, de 
10 a 2 i el dijous, de 6 a 8) O AL LOCAL SOCIAL (972.46.07.87, de dilluns a divendres, de 5 a 9)




