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El gra i la palla

Carta de l’alcalde

Tanquem el 2013 i entrem al nou any. Hem deixat enrere 
tres, quatre i, per segons qui, fins i tot cinc o sis anys 

que han estat ben fotuts. I es miri com és miri, el resultat 
és un cicle d’anys que de ben segur passaran als annals 
de la història i sobre el qual s’escriurà, debatrà i es faran 
estudis per entendre el com i el perquè de tot plegat. 

En tot cas, en aquesta plana del nostre butlletí, ens ho 
hem de mirar des de l’òptica de l’administració municipal 
i, fent-ho així, veiem que els primers anys d’allò que en 
deien petita desacceleració, en el pressupost del nostre po-
ble anàvem vent en popa. Fins i tot anàvem mes ràpid que 
mai. Quan realment sí que vàrem veure la cua al dimoni, 
va ésser ara farà 4 anys quan vàrem veure la necessitat 
d’ajustar números. Ara, passat el temps i fent memòria, 
hem d’agrair a l’equip econòmic d’aquell moment que ens 
fessin tocar de peus a terra... i ens vàrem ajustar a la dura 
realitat: havíem deixat d’ésser rics. 

A l’any següent, encara vàrem continuar perseverant i en-
cara ho vàrem veure pitjor. En dos anys és feren ajustos de 
més de 150.000 € sobre el ritme de despesa que és portava 
d’anys anteriors. La resta d’anys fins arribar a avui, hem 
anat fen petits retocs i, per fi, hem arribat al pressupost 
del 2014, ja ben entrenats, i sense haver de fer retallades. 
Això sí, amb un control de la despesa important i amb unes 
inversions anecdòtiques. 

Tot aquest camí s’ha pogut fer tot i que mentrestant o en-
tremig s’han aprofitat totes (o quasi totes) les línies d’ajut 
directe de les administracions supramunicipals (Generali-
tat, Diputació i Consell Comarcal). Pensem que gràcies a 
aquests ajuts s’han portar a terme obres molt importants 
i que han variat en molt les infraestructures municipals 
(Local Social, Llar d’infants, Dispensari, ampliació de les  
dependències municipals, etc). Ara, un cop això ha estat 
fet, certificat i pagat, podem dir que en certs moments hem 
estat un poble valent. 

Tot i que sembla que parlem del passat, tampoc no cal ara 
fer tocar campanes. Aquests temps passats han deixat una 
mica o molta esgarrapada a la nostra societat i haurem de 
restar amatents a la nova realitat que ens toca viure i amb 
una veritat clara i senzilla: no podem estirar mes el braç 
que la màniga, tot i que tampoc des de l’administració no 
hem de deixar de fer res del que puguem fer. 

O sigui que segurament al llarg d’aquest any entrarem amb 
alguna contradicció perquè ja és portaran a terme algunes 
feines o activitats que havien estat reservades mentre que 

potser d’altres restaran encara en conserva. I com que tots 
plegats tenim criteris i avaluacions diferents del que cal fer 
o deixar de fer, ens poden semblar més o menys encerta-
des les decisions preses per part de l’Ajuntament, en tot 
cas dir-vos que simplement estarem a la vostra disposició 
per aclarir els dubtes que apareguin i que calgui estera-
nyinar.

El que sí faran l’Ajuntament, els regidors, el personal de la 
casa, i l’alcalde és estar atents a les necessitats dels nos-
tres veïns i veïnes. També els ciutadans han d’estar atents, 
això és una batalla de tothom: ajudar, encara que sigui 
simplement donant-nos informació. I és en aquest sentit 
que us diem: esteu a l’atur...? Doncs porteu-nos currícu-
lums a l’Ajuntament. I al contrari, teniu feines esporàdi-
ques o continuades a casa vostra, o en alguna de les vos-
tres empreses? Doncs demaneu-nos dades dels veïns/ïnes 
que busquin feina i que tinguin el perfil de les tasques que 
ús convinguin cobrir.

Si teniu alguna necessitat que considereu bàsica, que no és 
pot cobrir (si a més fa referència als nens, nenes del nostre 
poble),  actueu sense dilació: adreceu-vos als tècnics dels 
Serveis Socials del nostre municipi. Cada dijous al migdia 
són al seu despatx, a l’Ajuntament per atendre problemes, 
tràmits i també necessitats. L’Ajuntament, per a la seva 
banda, continuarà un any més, amb el servei d’ajudes als 
grans dependents, amb el convenciment que dignifiquem 
als sol·licitats d’aquests ajuts que se’ls mereixen i al ma-
teix temps ens fem adults com a societat conscienciada 
amb el nostre esdevenir.

Que tingueu salut i sort!!!

L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

HAVÍEM DEIXAT D’ÉSSER RICS
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
26 DE SETEMBRE DE 2013

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2013 I EXTRA-
ORDINÀRIA DEL DIA 12 D’AGOST DE 2013 
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany 
de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2013 i ex-
traordinària del dia 12 d’agost de 2013, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde es refereix al recent traspàs del Sr. ROSEN-
DO FRIGOLÉ PONS, veí del Mas Dionís de Campllong i que 
fou regidor d’aquests Ajuntament entre el 05/02/1967 i el 
19/04/1979. 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.

Tot seguit el Sr. Freixas dóna compta de les reunions mantin-
gudes des de la darrer Ple del mes de juliol: 

Dia 20/09/2013 – reunió a la Subdelegació del Govern a Giro-
na Juan Manuel Sánchez-Bustamante y de la Herrán per trac-
tar el tema del control efectuat per la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat en relació al projecte "Urbanització 
zona d’habitatges socials i equipaments 15119" derivat de la 
convocatòria de subvenció amb càrrec al Fons Estatal d’Inver-
sió Local (FEIL 2009) i concretament del procediment de re-
integrament per un import de 15.071,21 € més els interessos 
de demora corresponents per pagament endarrerits  per tal 
que gestionin la resolució del procediment a favor de l’Ajunta-
ment de Campllong d’acord amb les al·legacions presentades 
al efecte. 

L’Alcalde fa referència a què s’han efectuat les obres per tal 
d’evitar el tapament i l’embús de les cunetes dels carrers camí 
de Fornells i de Cal Xurlo del Polígon Industrial Les Ferreri-
es que llinden amb la zona boscosa a causa de la caiguda de 
branques dels arbres i al despreniment de terres del marge 
del bosc, el mes d’agost passat es va atalussar aquest marge, 
per tal de reduir-ne la pendent existent i consolidar el marge, 
i evitar així problemes de conducció de les aigües pluvials a 
les cunetes. També es va pavimentar amb formigó l’entrada 
del camí del Mas Oller, per tal d’evitar l’acumulació de fang al 
carrer Camí de Fornells els dies plujosos.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El regidor Sr. Àlex Carrera comenta que 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 destinada a menjador, a 
finals del mes de juliol, mentre la Llar d’infants estava tanca-

da, es van realitzar les obres d’ampliació d’aquesta sala per 
un valor aproximat de 6.000 euros la qual ha estat possible 
mitjançant l’eliminació de l’espai d’emmagatzematge existent 
entre una de les aules i el menjador. A més, per tal de recupe-
rar l’espai perdut per a l’emmagatzematge del material de la 
llar, s’han executat dos armaris de fusta a les aules

El Regidor Joan Gumbau comenta que durant el mes d’agost 
es va realitzar la instal·lació de nous baixants a les canals de 
recollida d’aigües pluvials de la coberta existents a l’Església. 
Les despeses corresponents a aquesta actuació han estat as-
sumides per la Parròquia de Campllong.

Tot seguit pren la paraula la regidora Sra. Roser Freixas, per 
tal de fer constar l’agraïment a totes aquelles persones que 
van participar i col·laborar amb els actes de la Festa Major 
d’enguany. La Festa, com els darrers anys, hi ha hagut balls 
amb orquestra, sardanes, concert per jovent, caminada, so-
pars a la fresca, etc. amb una valoració molt positiva per part 
dels organitzadors. 

Tot seguit, els regidors Anna Bancells i Àlex Carrera, fan re-
ferència a la desena edició del Musicant... del qual, tot i estar 
contents del resultat, enguany l’organització ha destacat que 
l’afluència de públic no ha estat l’esperada. 

Tot seguit, els regidors Ester Roqueta i Àlex Carrera, fan ba-
lanç de les inscripcions als cursos programats per aquests 
2013/2014 al Local Social, les quals han sofert una (forta) da-
vallada tot i que l’oferta era molt àmplia i variada. La causa 
provable és l’acumulació d’altres activitats extraescolars i se-
gurament també situació de crisi econòmica que pateixen les 
famílies que els fan ser prudents amb les despeses. Per això 
l’Ajuntament assumirà els desequilibris econòmics que tinguin 
alguns cursos sempre i quan hi hagi un mínim persones apun-
tades. 

Per finalitzar, els regidors volen felicitar a l’Assemblea Terri-
torial de l’ANC constituïda entre els municipis de Campllong 
i Sant Andreu Salou per l’organització dels actes de l’11 de 
setembre de 2013, concretament la coordinació de la presèn-
cia dels respectius municipis a la Via Catalana, al tram 574, 
dels veïns que hi van voler participar i del posterior berenar 
popular organitzat. 

4t. FESTES LOCALS 2014. ESTABLIMENT
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer – Proposar les següents dates com a diades de festa 
local pel proper any 2014:

- 16 de juny     
- 25 d’agost 

Cop d’ull a les actes municipals
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5è.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I LA DIPUTA-
CIÓ DE GIRONA PER PROCEDIR A LA COMPRA 
AGREGADA DE REGULADORS DE FLUX PER 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC I LA SEVA INSTAL-
LACIÓ. APROVACIÓ.  
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni entre la Diputació 
de Girona i l’Ajuntament de Campllong del següent tenor literal:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT 
DE CAMPLLONG PER PROCEDIR A LA COMPRA AGREGADA DE 
REGULADORS DE FLUX PER A ENLLUMENAT PÚBLIC I LA SEVA 
INSTAL·LACIÓ CN/2973

6è.- CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE 
SUPERMERCAT-COMERÇ UBICAT A L’EQUIPA-
MENT DEL LOCAL SOCIAL DEL MUNICIPI DE 
CAMPLLONG, CONVOCATÒRIA CONCURS PÚ-
BLIC 2013. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació per la conces-
sió demanial del servei de supermercat-comerç, mitjançant 
la forma de varis criteris d’adjudicació i obrir el procediment 
obert d’adjudicació del contracte.

SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives parti-
culars i el de prescripcions tècniques que han de regir tant la 
contractació, com la pròpia concessió i que s’adjunta, com a 
annex, a la present proposta.

TERCER.- Publicar la licitació mitjançant anunci al BOP i, si-
multàniament, publicar els plecs aprovats al perfil del contrac-
tant de la pàgina web de l’Ajuntament, per bé que, si contra 
aquestes es formulen reclamacions, els tràmits de la convo-
catòria s’interrompran el temps necessari per a la seva reso-
lució.

QUART.- Fer constar que la mesa de contractació serà la pre-
vista en el plec de clàusules administratives particulars.

CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui me-
nester a l’Alcalde-President de la Corporació en la tramitació 
i execució dels presents acords, i concretament delegar-li la 
facultat per tal que pugui requerir al licitador que hagi presen-
tat l’oferta més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies 
hàbils, presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia defini-
tiva que sigui procedent, de conformitat amb el que estableix 
l’article 151.2 del TRLCSP. 

7è.- RECLAMACIÓ A L’EMPRESA ARCADI PLA, 
S.A DE LES CADIRES PER VICIS OCULTS I QUE 
FORMAVEN PART D’UNA DE LES MILLORES DE 
LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL LOCAL SOCIAL 
EXECUTADES PER AQUEST
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Reclamar a l’adjudicatari ARCADI PLA, S.A la subs-
titució de les 250 cadires plegables model SAM de l’empresa 
Resol, 15 de les quals per estar inutilitzables i 235 d’aquestes 
per ésser cadires no fiables per una funció pública, les quals 
varen formar part d’una de les millores de la proposta de 
l’empresa per prendre part a la licitació del contracte d’obres 
d’execució del projecte tècnic titulat: Ampliació del Local Soci-
al Fase 1, atès que el contractista, segons la Llei 38/1999, de 
5 de novembre, de ordenació de l’edificació, té l’obligació de 
respondre pels vicis ocults del producte fins al termini de dos 
anys a la producció del dany.

Anunciar que el contractista segons la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edificació, té dret a l’acció de re-
petició contra el subministrador del producte.

SEGON.- Dirigir aquesta reclamació a l’empresa RESOL, als 
efectes del seu coneixement general.

TERCER.- Facultar a l’Alcalde a la reclamació formal de les 
cadires referenciades així com a tots aquells tràmits que si-
guin necessaris per la conclusió d’aquest fi, així com per la 
substitució del mobiliari defectuós. 

8è.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
CURS 2012-2013 I DEL PRESSUPOST PEL CURS 
2013-2014 DE LA LLAR D’INFANTS “EL NIU DE 
CAMPLLONG, S.L”
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar la liquidació del curs 2012-2013 de la Llar 
d’Infants Municipal de Campllong, "El niu de Campllong, S.L", 
que ha suposat per l’Ajuntament de Campllong una despesa 
de 25.978,37 euros, dels quals, 22.750 corresponen al paga-
ment anticipat que fa l’Ajuntament de Campllong a compte de 
la subvenció que la Generalitat té pendent de pagament a la 
llar d’Infants, i 3.228,37 euros corresponen a l’aportació di-
recta de l’Ajuntament de Campllong als efectes de l’equilibri 
econòmic-financer.

SEGON.- Aprovar el pressupost pel curs 2013-2014 exposat, 
així com l’aportació econòmica màxima que reconeix i accepta 
l’Ajuntament de Campllong per import de SIS MIL SIS CENTS 
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
D’EURO (6.684,89 euros), més les bonificacions que procedei-
xin, en el seu cas.
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9è.- PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE 
CAMPLLONG, MITJANÇAT LA MODALITAT DE 
CONCESSIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT I TRA-
MITACIÓ D’URGÈNCIA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Acordar la pròrroga del contracte de gestió del 
servei públic de la llar d’Infants Municipal de Campllong, per 
procediment obert i tramitació d’urgència, a favor de l’adju-
dicatària Sra. Olga Alsina Puertas. La duració de la pròrroga 
serà per una any més i renovable fins a un màxim de 10 anys, 
contractació inicial inclosa.

SEGON.- Notificar el present acord a l’adjudicatària, Sra. 
Olga Alsina Puertas, representant de l’empresa "El Niu de 
Campllong", i citar-la per a la formalització de la pròrroga a la 
seu de la Corporació. 

TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per subscriure els docu-
ments que siguin necessaris per a la consecució del present 
acord.

10è.- TRASLLAT DE L’INFORME D’AVALUACIÓ 
DE LA INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L’EXECU-
CIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2013.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’informe d’avaluació 
resultant de la tramesa de la informació trimestral d’execució 
del pressupost corresponent al 2n trimestre de l’exercici 2013.

11è.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GE-
NERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2012
Els reunits per unanimitat ACORDEN:
 
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de la Cor-
poració corresponent a l’exercici de 2012 integrat per:

a) El de la pròpia Entitat Local
b) El dels Organismes Autònoms: Museu d’Eines Antigues del 
Camp i d’Oficis tradicionals de Campllong
c) El de les societats mercantils de capital íntegrament propie-
tat de l’Entitat Local: Campllong Iniciatives, S.A.U

Que no s’han presentat en l’exposició pública del Compte Ge-
neral objeccions ni observacions.

Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, es-
devinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2012, a la Sin-
dicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant la forma que 
s’estableix a la Resolució de 17 de maig de 2013 de la pròpia 
Sindicatura ( DOGC 6382 de data 24/05/2013).

12è.- RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL 
Sr. XAVIER CODINA I COMAS. ACCEPTACIÓ. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Donar-se per assabentats de la renúncia al càrrec 
de Regidor de l’Ajuntament de Campllong que realitza el Sr. 
Xavier Codina i Comas, manifestant agraïment sincer pel tre-
ball que ha dut a terme el Sr. Codina durant el període que ha 
format part de la Corporació i que ha abastat àrees i serveis 
sobretot basats amb l’Urbanisme, l’Agricultura i la Ramaderia, 
destacant la gran tasca realitzada en la gestió per a la con-
servació dels camins públics rurals amb àrid reciclat a través 
d’ajudes de l’Agència de Residus de Catalunya, així com agra-
ir la seva desinteressada col·laboració en tots els esdeveni-
ments i activitats que s’organitzen al municipi. 

SEGON. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral perquè 
remeti les credencials de la persona següent en la llista dels 
que van concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè 
pugui prendre possessió del seu càrrec. 

INTERVENCIONS I DEBAT: 

Els Sr. Codina afegeix el seu agraïment al treball conjunt amb 
la resta de companys del Consistori, al personal de l’Ajunta-
ment i a les administracions properes com el Consell i la Dipu-
tació amb les quals ha tingut relació durant la seva estada com 
a regidor municipal. 

13è- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 63/2013 A LA 78/2013.  
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. 63/2013 a la 
78/2013.

Núm.: 63/2013
Ref.: Devolució fiança de domini públic de la llicència d’obres 
exp. 28/2010, terraplenat d’un terreny - POLINGESA.  

Núm.: 64/2013
Ref.: Proposta de Resolució Provisional de l’expedient de lli-
cència ambiental annex II.2 per un Taller de Reparació Mecà-
nica amb planxa i pintura. Exp. 1/2012

Núm.: 65/2013
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 15/2013, per 
l’obertura d’una cata sobre la vorera del carrer Can Pou de 1 
* 0,3 m – GAS NATURAL 

Núm.: 66/2013
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 16/2013, per 
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l’obertura d’una cata sobre la vorera del carrer Can Pou de 3 
* 0,3 m – GAS NATURAL 

Núm.: 67/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la petició de l’empresa 
DAMERIK, S.L de sol·licitud de legalització d’obres d’acondi-
cionament interior de les naus industrials ubicades en el car-
rer de la riera 16-18 del polígon industrial "Les Ferreries" de 
Campllong, subjectes a informe tècnic de prevenció i seguretat 
en matèria d’incendis   

Núm.: 68/2013
Ref.: Liquidació d’anuncis i taxes per a la tramitació d’una fi-
gura de planejament d’iniciativa privada. Pla de Millora urbana 
de transformació de l’àmbit qualificat com a residencial pree-
xistent, corresponent a la parcel·la núm. 50 del sector indus-
trial "Les Ferreries" de Campllong.

Núm.: 69/2013
Ref.: Llistat d’admesos i exclosos i designació tribunal del con-
curs de mèrits pel lloc de treball de Secretaria-Interventora 
internina de l’Ajuntament de Campllong

Núm.: 70/2013
Ref.: Sol·licitud de bestreta mensual al servei de recaptació 
de Xaloc

Núm.: 71/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a la sol.licitud de llicèn-
cia urbanística per a la legalització de les 3 cartelleres publici-
tàries instal·lades a la parcel·la núm. 2b del sector Industrial 
SUD-2 Ampliació "Les Ferreries" de Campllong.  

Núm.: 72/2013
Ref.: Liquidació de quota municipal pel mes de juliol del 2013 
a la Sra. Anna Crehuet Garriga de la Llar d’Infants "El Niu de 
Campllong".

Núm.: 73/2013
Ref.: Designació tribunal del concurs de mèrits pel lloc de tre-
ball de Secretaria-Interventora internina de l’Ajuntament de 
Campllong

Núm.: 74/2013
Ref.: Resolució Definitiva de l’expedient de llicència ambiental 
annex II.2 per un Taller de Reparació Mecànica amb planxa i 
pintura. Exp. 1/2012

Núm.: 75/2013
Ref.: Proposta de Nomenament de Secretari-interventor de 
l’Ajuntament de Campllong a la DGAL.

Núm.: 76/2013
Ref.: Contractació dos peons de manteniment   

Núm.: 77/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a l’expedient de sol-
licitud d’autorització per a l’execució d’obres d’ENCREUA-
MENTS LÍNIA MT 25 KV AMB EL RIU ONYAR I LES RIERES 
RIUDEVILA, DE L’AGULLA I GOTARRA, ALS TM DE RIUDELLOTS 
DE LA SELVA I CAMPLLONG, tramitat a instància de Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU tramès per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, per a l’emissió d’informe pel que fa a les matèries de 
la nostra competència.

Núm.: 78/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la fase final de la trami-
tació de la proposta de modificació de les Servituds Aeronáuti-
ques de l’aeroport de Girona.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 10 D’OCTUBRE DE 2013

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 12 DE SE-
TEMBRE DE 2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 12 de setembre de 2013.

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

1. Aprovar l’autorització, disposició (Fase ADO) de la relació 
de despeses indicades a la llista que s’adjunta per import de 
27.533,32.- €

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

2.2.1.- 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

Agost 2013 353,99

2.2.2.- Centre de Serveis d’àmbit rural per a la gent gran "El 
Lliri Blau" de Riudellots de la Selva, 1.580,23 €, corresponents 
al dèficit generat pel servei de transport durant l’any 2012 
d’acord amb el càlcul i proporció de la despesa generada en 
els trajecte corresponents als veïns de Campllong. 

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



El gra i la palla A7

Cop d’ull a les actes municipals 
EXP. NÚM. 23/2012
Promotors: MARIA CABARROCAS ANDREU
Obres autoritzades: Reforma interior i ampliació de masia 
per a dos habitatges
Emplaçament: Veïnat de Can Falgueres, 7 – Can Mai. 
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions i taxa d’expedició de llicències urbanísti-
ques (ordenança fiscal n. 11): 8.024 €

EXP. NÚM. 18/2013
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 08/10/2013
Promotors: LUIS MARQUEZ ARIZA en representació de CBS 
OUTDOOR, SA
Obres autoritzades: Legalització de 3 cartelleras publicità-
ries 
Emplaçament de les obres: Parcel.la 2B del SUD-2 Amplia-
ció Polígon Industrial "Les Ferreries". 
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions i taxa d’expedició de llicències urbanísti-
ques (ordenança fiscal n. 11): 92,50 €

4t.- SUBVENCIONS. SOL·LICITUDS, ACCEPTA-
CIONS I ALTRES TRÀMITS. 
4.1.- CONSELL COMARCAL GIRONÈS 10è CICLE DE 
MÚSICA DEL PAÍS "MUSICANT...". ACCEPTACIÓ. 
Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la sub-
venció econòmica que tot seguit es dirà: 

ACORD: Resolució Presidència 
DATA ACORD: Decret 10 de setembre de 2013
CONCEPTE: 10è Cicle de Música del País Musicant... 
IMPORT SUBVENCIÓ: 400.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 800.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2013

4.2.- GENERALITAT DE CATALUNYA. 10è CICLE DE 
MÚSICA DEL PAÍS “MUSICANT...”. ACCEPTACIÓ. 
Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la sub-
venció econòmica que tot seguit es dirà: 

ACORD: OSIC
DATA ACORD: 30 de setembre de 2013
CONCEPTE: 10è Cicle de Música del País Musicant... 
EXPEDIENT: 2013/94838
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.734,00.- €

4.3.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACTUACIONS D’ACON-
DICIONAMENT A L’EDIFICI DEL LOCAL SOCIAL DE 
CAMPLLONG. ACCEPTACIÓ. 
Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la sub-
venció econòmica que tot seguit es dirà: 
 
ACORD: Presidència 

DATA ACORD: 5 de setembre de 2013
CONCEPTE: Projecte "Actuacions d’acondicionament a l’edi-
fici del local social" 
EXPEDIENT: PS/9812
IMPORT SUBVENCIÓ: 15.000.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 31.572,07.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 28/02/2014 amb possibilitat de 
presentació de justificacions parcials amb aplicació del % de 
finançament 47,51%. 

4.4.- GENERALITAT DE CATALUNYA. ACCIONS CON-
TRA EL CANVI CLIMÀTIC. RATIFICACIÓ DE PROPOS-
TA PRESENTADA I MODIFICACIÓ DEL CALENDARI 
D’ACTUACIONS. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Presentar una nova sol·licitud de subvenció per al 
desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic pels 
anys 2013/2014 d’acord amb el projecte "Construcció d’un 
carril Bici al veïnat de la Bruguera de Campllong" amb pressu-
post total de l’actuació de 30.339,68 €, modificant únicament 
el calendari de realització de les actuacions. 

SEGON. Facultar àmpliament l’Alcalde-President per a quantes 
gestions sigui necessari de dur a terme per a l’eficàcia de la sol·
licitud formulada i lliurament de la subvenció interessada.

TERCER. Notificar el present acord a la Direcció General de 
Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya. 

5è.- I.E.S. CASSÀ DE LA SELVA. CONCESSIÓ AJUT.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Atorgar a l’I.E.S. de Cassà de la Selva un ajut de 500.- € amb 
la finalitat reutilització de llibres i manteniment del banc de 
text d’ESO.

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 PLE DE DATA 
31 D’OCTUBRE DE 2013

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013 

Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany 
de l’acte de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2013.
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2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde es refereix al recent traspàs de la Sra. SILVIA 
BORDALLO BALTRONS, veïna del Mas Dionís de Campllong. Els 
regidors presents en l’acte acorden transmetre als familiars 
el sincer condol de la Corporació junt amb la manifestació de 
sentiment i respecte.

Tot seguit el Sr. Freixas dóna compta de les reunions man-
tingudes i assistència a actes des de la darrer Ple del mes 
de setembre: 
Dissabte 12 d’octubre, acte d’obertura de la Fira del Bolet a 
Llagostera. 
Invitació al President de la Diputació de Girona, Sr. Joan 
Giraut, al nostre municipi per tal de mostrar-li tots els pro-
jectes realitzats així com ensenyar-li el projecte que fa anys 
que s’intenta desenvolupar del "Museu d’Eines Antigues del 
Camp i d’Oficis Tradicionals de Campllong", en agraïment de 
les seves aportacions i subvencions al nostre municipi.
El Sr. Alcalde, també manifesta la seva voluntat de tornar-se 
a reunir amb la Direcció General de Telecomunicacions i So-
cietat de la Informació als efectes de poder avançar amb el 
projecte de fibra òptica que tant interessa en el nostre muni-
cipi per a la seva instal·lació en el polígon industrial "Les Fer-
reries". Cal dir, que la instal·lació del servei de fibra òptica 
en el polígon del municipi és una necessitat bàsica per a les 
empreses que hi tenim instal·lades i el seu desenvolupament 
i expansió, tenint present que el polígon industrial de Riude-
llots ja disposa d’aquest servei.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
La Sra. regidora, Ester Roqueta, va recordar que fa unes setma-
nes s’ha comprat el material: Steps, pilotes per pilates i de toni-
ficació i cintes elàstiques per la iniciació dels cursos de manteni-
ment i gimnàs que es realitzen en el Local Social de Campllong.

4t.- TRASLLAT DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ TRIMESTRAL DE L’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST EXERCICI 2013.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’informe d’avaluació 
resultant de la tramesa de la informació trimestral d’execució 
del pressupost corresponent al 3er trimestre de l’exercici 2013.

5è. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS ALS ENS 
LOCALS GIRONINS PER A DESPESES DE FUNCIONA-
MENT DE LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNI-
CIPAL. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona subvenció en 

destinació a les despeses de funcionament de la llar d’infants 
municipal "El Tractoret" pel curs 2012-2013. 

SEGON.- Facultar tant àmpliament com en Dret sigui necessari 
l’Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a fi que realitzi les gestions 
i tràmits pertinents per a l’eficàcia de la present resolució.

6è.- CONCESSIÓ D’AJUTS DE SUPORT ECONÒ-
MIC A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA  - ANY 
2013. APROVACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

1r.- Aprovar les sol·licituds i concedir els ajuts econòmics que 
seguidament es detallaran, en el marc de la convocatòria al-
ludida i amb les finalitats i objectius que consten detallats en 
cada una de les peticions corresponents:

Expedient
Grau 

dependència
Import 
atorgat

Dte. 50% SAD 
abonat per 

l’Ajuntament

Total a 
percebre 

2011

1/2013 II Nivell 1 1.500 0 1.500

2/2013 III Nivell 1 2.625 840,56 1.784,44

3/2013 III Nivell 2 3.000 0 3.000

4/2013 III Nivell 1 2.625 508,76 2.116,24

5/2013 III Nivell 2 3.000 0 3.000

6/2013 II Nivell 1 1.500 0 1.500

Total ajudes 12.900,68

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

7è.- DONAR COMPTE DE: 
1. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA DE 
REQUISITS FORMALS EN EL PROCÉS D’EMPADRO-
NAMENT.

2. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGU-
LADORA DE LA CONSERVACIÓ I NETEJA DELS TER-
RENYS I SOLARS URBANS. 
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 8 d’agost de 2013 en relació a: 

1. Aprovació inicial de l’Ordenança de Requisits Formals 
en el procés d’empadronament
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2. Aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora de la 
conservació i neteja dels terrenys i solars urbans.

8è.- INICI EXPEDIENT I APROVACIÓ DEL PLEC 
DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINIS-
TRATIVES PER A L’ALIENACIÓ MITJAÇANT PRO-
CEDIMENT OBERT, PEL SISTEMA DE CONCURS, 
D’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTAT-
JOSA, AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, 
DE QUATRE PARCEL·LES DE SÒL INDUSTRIAL, 
SITUADES AL POLÍGON “LES FERRERIES” C/
CAMÍ VELL A RIUDELLOTS NÚMS. 19, 21A, 21B 
I 25B.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Rela-
cions Institucionals informe previ per a l’alienació de les 
parcel·les de sòl industrial de titularitat municipal situades 
al Polígon industrial "Les Ferreries" C/ Camí Vell de Riude-
llots núm. 19, 21A, 21B, 25B de la zona industrial de Camp-
llong que es correspon amb la finca inscrita al Registre de 
la propietat de Girona núm.1, al Tom 3984, llibre 89, foli 45, 
48, 51 i 63, informe que ha de ser emès en el termini de 
trenta dies. 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives parti-
culars que ha de regir la compravenda mitjançant procedi-
ment obert, pel sistema de concurs i oferta econòmica més 
avantatjosa i un sol criteri d’adjudicació de quatre parcel·les 
de sòl industrial de titularitat municipal situades al Polígon 
industrial "Les Ferreries" C/Camí Vell de Riudellots núm. 
19, 21A, 21B i 25B, exposant-lo al públic per termini de 20 
dies mitjançant anunci inserit al BOP i DOGC, en el decurs 
dels quals els interessats podran formular al·legacions; de 
no presentar-se’n cap, s’entendrà aprovat definitivament 
sense necessitat d’ulterior acord.

Tercer.- Un cop emès l’informe per part de Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, i sempre i quan si-
gui favorable, anunciar la licitació del contracte mitjançant 
concurs de compravenda en la oferta més avantatjosa de 
les quatre parcel·les de sòl industrial de titularitat muni-
cipal situades al Polígon industrial "Les Ferreries" C/Camí 
Vell de Riudellots núm. 19, 21A, 21B i 25B.

9è.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
MUNICIPALS 2014. APROVACIÓ PROVISIONAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 
la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es 
relacionen:

Ordenança 
fiscal 
num.

Concepte Ordenança fiscal

2 Modificació
Reguladora de l’Impost sobre béns im-
mobles

3 Modificació
Reguladora de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica

4 Modificació
Reguladora de l’impost sobre cons-
truccions, instal·lacions i obres

5 Modificació
Reguladora de l’impost sobre l’incre-
ment de valor dels terrenys de natura-
lesa urbana

7 Modificació
Reguladora de la taxa per la prestació 
del servei municipal de cementiri

9 Modificació
Reguladora de l’escala d’índexs de 
l’impost sobre activitats econòmiques

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

11 Modificació

Regulador de les taxes per l’estudi, 
anàlisi i expedició de documents i lli-
cències en l’àmbit urbanístic i de con-
trol ambiental

12 Modificació
Reguladora de les taxes per la presta-
ció del servei de vigilància i conserva-
ció de la xarxa de clavegueres

13 Modificació
Reguladora per a l’expedició de docu-
ments i per activitats juridicoadminis-
tratives

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

19 Modificació
Reguladora del preu públic per la uti-
lització de les sales i dependències 
municipals

21 Derogació
Reguladora de la taxa per la prestació 
de serveis de casals infantils

SEGON.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajun-
tament els anteriors acords provisionals, així com el text com-
plet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modifica-
des, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del 
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els 
qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes 
previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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10è.- PRESSUPOST EXERCICI 2014. APROVACIÓ INICIAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL per a 2014 i les seves BASES D’EXECUCIÓ, anivellat en despeses i ingres-
sos en la quantitat de nou-cents onze mil cent setze (911.116,29.- €) De conformitat amb el resum que segueix:
 
DESPESES:

Cap.1 Despeses de personal 200.500,00

Cap.2 Despeses corrents en béns i serveis 512.158,41

Cap.3 Despeses financeres 2.300,00

Cap.4 Transferències corrents 63.900,00

Cap.6 Inversions reals 68.457,88

Cap.7 Tranferències de capital 0,00

Cap.8 Actius financers 0,00

Cap.9 Passius financers 63.800,00

Total despeses 911.116,29

SEGON. Aprovar la plantilla de personal municipal integrada 
pels llocs de treball següents:

PERSONAL FUNCIONARI:
- Habilitació Nacional:
Secretari - Interventor: núm. de places: 1; grup A1

- Escala Administració General:
Auxiliar Administratiu/va: núm. de places: 1; grup C2
            
PERSONAL LABORAL FIX/PERMANENT
- Arquitecte tècnic/a: núm. de places: 1
Assimilable al  grup A2
- Animador/a socio- cultural: núm. de places: 1

DESPESES

AJUNTAMENT MUSEU DEL CAMP CAMPLLONG INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLIDAT

CAPÍTOL I 200.500,00 4.800,00 0,00 205.300,00

CAPÍTOL II 512.158,41 8.550,00 4.070,06 524.778,47

CAPÍTOL III 2.300,00 100,00 282,81 2.682,81

CAPÍTOL IV 63.900,00 0,00 5.000,00 26.000,00 42.900,00

CAPÍTOL V 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES CORRENTS 778.858,41 13.450,00 9.352,87 26.000,00 755.661,28

CAPÍTOL VI 68.457,88 0,00 1.737,28 70.195,16

CAPÍTOL VII 0,00 0,00 0,00 0,00

DESP. CAPITAL 68.457,88 0,00 1.737,28 0,00 70.195,16

CAPÍTOL VIII 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL IX 63.800,00 0,00 10.936,90 74.736,90

DESP. FINANCERES 63.800,00 0,00 10.936,90 74.736,90

TOTAL 911.116,29 13.450,00 22.027,05 26.000,00 920.593,34

INGRESSOS: 

Cap.1 Impostos directes 362.715,00

Cap.2 Impostos indirectes 15.000,00

Cap.3 Taxes, preus públics i altres ingressos 250.908,43

Cap.4 Transferències corrents 225.956,56

Cap.5 Ingressos patrimonials 16.150,00

Cap.6 Alienació d’inversions reals 0,00

Cap.7 Transferències de capital 43.386,30

Cap.8 Actius financers 0,00

Cap.9 Passius financers 0,00

Total ingressos 911.116,29

Assimilable al grup C2

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

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

TERCER.  Aprovar per a l’exercici 2014 el pressupost de la 
societat Campllong Iniciatives SA per un import de 22.027,05.- €  
i  el de l’Organisme Autònom Museu d’Eines Antigues del Camp 
i d’Oficis Tradicionals de Campllong per un import de 13.450,00 
€ així com l’estat de consolidació amb el pressupost municipal, 
amb un total de 920.593,34 € tal i com s’indica a continuació:
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QUART. Exposar al públic pel termini de quinze dies l’anterior 
acord, en acompliment d’allò disposat per l’article 169.1 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 20 del Reial Decret 
500/1990, de  20 d’abril i l’article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, a fi que els interessats puguin examinar l’expedi-
ent tramitat i formular les reclamacions que estimin oportunes. 
El pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant 
l’esmentat termini no es presenten reclamacions.

CINQUÈ. El pressupost entrarà en vigor una vegada publicat 
l’edicte resumit per capítols, en el butlletí oficial de la provín-
cia, de cadascun dels pressupostos que integren el general.

SISÈ. Trametre un exemplar de l’expedient als òrgans com-
petents de l’Estat i Generalitat de Catalunya.

11è- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 79/2013 A LA 88/2013.  
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funci-
onament i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 
28 de novembre -,  es dóna compte de les resolucions d’alcaldia 
dictades des de l’última sessió: de la núm. 79/2013 a la 88/2013.

Núm.: 79/2013
Ref.: Sol·licitud de Bestreta mensual al servei de recaptació de 
Xaloc a cta. Dels rebuts domiciliats

Núm.: 80/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic referent al requeriment del tanca-
ment d’unes obres en construcció aturades de fa temps. 

Núm.: 81/2013
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 6/2013, construcció piscina Sílvia Navarro 

Núm.: 82/2013
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació d’un habitatge 
unifamiliar situat al Mas Canyet 

Núm.: 83/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a l’expedient de PERLLON-
GACIÓ CANONADA DE DESGUÀS D’AIGÜES PLUVIALS A LA RIERA 
GOTARRA, AL TM DE CAMPLLONG, promogut a instància de Tre-
balls Agrícoles Vinyoles, SL (Expedient: UDPH2013002966) tra-
mès per l’Agència Catalana de l’Aigua, per a l’emissió d’informe 
pel que fa a les matèries de la nostra competència.

Núm.: 84/2013
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a l’expedient de PER-
LLONGACIÓ CANONADA DE DESGUÀS D’AIGÜES PLUVIALS A 
LA RIERA GOTARRA, AL TM DE CAMPLLONG, promogut a ins-
tància de Treballs Agrícoles Vinyoles, SL. 

Núm.: 85/2013
Ref.: Trasllat certificació urbanística a petició de l’Agència 
Tributària, de la parcel·la núm. 1 del Polígon Industrial "Les 
Ferreries" de Campllong, propietat de FARBOS SCL 

Núm.: 86/2013
Ref.: Devolució a l’antic arrendatari de l’habitatge de protecció 
oficial del carrer rectoria 2, del 50% del cost de les altres dels 
comptadors d’aigua i gas. 

Núm.: 87/2013
Ref.: Inici expedient de baixa al padró d’habitants per inscrip-
ció indeguda. 

Núm.: 88/2013
Ref.: Inici expedient de baixa al padró d’habitants per inscrip-
ció indeguda.

INGRESSOS

AJUNTAMENT MUSEU DEL CAMP CAMPLLONG INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLIDAT

CAPÍTOL I 362.715,00 0,00 0,00 362.715,00

CAPÍTOL II 15.000,00 0,00 0,00 15,000,00

CAPÍTOL III 250.908,43 10.450,00 0,00 261.358,43

CAPÍTOL IV 225.956,56 3.000,00 21.615,00 26.000,00 224.571,56

CAPÍTOL V 16.150,00 0,00 412,05 16.562,05

INGR. CORRENTS 870.729,99 13.450,00 22.027,05 26.000,00 880.207,04

CAPÍTOL VI 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL VII 40.386,30 0,00 0,00 40.386,30

ING. CAPITAL 40.386,30 0,00 0,00 0,00 40.386,30

CAPÍTOL VIII 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL IX 0,00 0,00 0,00 0,00

ING. FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 911.116,29 13.450,00 22.027,05 26.000,00 920.593,34
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 14 DE NOVEMBRE DE 
2013

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 10 D’OCTU-
BRE DE 2013
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 10 d’octubre de 2013.

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

Aprovar l’autorització, disposició (Fase ADO) de la relació de 
despeses indicades a la llista que s’adjunta per import de 
26.949,14.- €

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

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

SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Setembre 2013 353,99

Total hores 3r trimestre Part variable (SAD)

150 829,50

2.2.2.- Consell Comarcal del Gironès, 2.652,85 € corres-
ponents als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de 
l’AGOST de 2013 (liquidació núm. 235/MA): 

AGOST

Neteja viària 532,50

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

Residus sòlids urbans - mobles trastos 177,39

Deixalleria 69,31

Servei de tractament de poda 36,00

Lloguer d’un contenidor de poda 20,00

Servei de recollida del rebuig 670,93

Servei de tractament de rebuig 549,60

Recollida fracció orgànica 272,15

TOTAL 2.652,85

2.2.3 – Consell Comarcal del Gironès, 1.357,54.- € correspo-
nents a la redacció de: 

Ref. 13/069 - Pla d’autoprotecció del Local Social (A-350/2011):  450 €
Ref. 13/070 - Redacció de la llicència ambiental del Local soci-
al (A-351/2012): 907,54 €

2.2.4 – De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 2.200.- € en 
concepte del Projecte de Socialització de llibres de text pel 
curs 2013/2014 – 40 alumnes per 55 €. 

3r.- SUBVENCIONS.TRAMITS DIVERSOS

3.1.-  I.E.S. CASSÀ DE LA SELVA. CONCESSIÓ 
AJUT.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Atorgar amb destinació a despeses ordinàries; 
contractació d’una bibliotecaria, un psicòleg, donant diverses 
beques i ajuts als alumnes i fent diverses aportacions per com-
prar material pels alumnes, un donatiu d’import 150.- €

3.2.- ESCOLA PUIG D’ARQUES. ATORGAMENT 
AJUT ECONÒMIC
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Atorgar amb la finalitat per afrontar les despeses 
ordinàries, un ajut econòmic d’import 150.- €. 

3.3.- LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG “EL 
TRACTORET”. CONCESSIÓ AJUT.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Vist l’escrit tramès per l’Ampa de la Llar d’Infants de Camp-
llong "El Tractoret", (NRE 1388 del dia 12 de novembre de 
2013) sol·licitant un ajut econòmic per afrontar les despeses 
ordinàries del seu funcionament; el sotasignat Alcalde, propo-
so a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

PRIMER. Atorgar amb la finalitat per afrontar les despeses 
ordinàries, un ajut econòmic d’import 150.- €. 

4t.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTI-
QUES.

4.1.- CONCESSIÓ DE PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA DE CAL NINO PER A LA CONSTRUC-
CIÓ DE COBERT EQUÍ
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Atorgar una pròrroga pel termini d’un any i mig 
per l’acabament de les obres de construcció d’un cobert per 
bestiar equí de l’expedient núm. 44/2007, amb data límit per a 
l’acabament de les obres el dia 18 de maig del 2015.
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4.2.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Concessió de les següents llicències urbanístiques: 

EXP. NÚM. 23/2013
Promotors: JORDI VILÀ ROVIRA 
Obres autoritzades: Ampliació habitatge unifamiliar aïllat 
Emplaçament de les obres: Carrer Sant Jordi, 23 
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions i taxa d’expedició de llicències urba-
nístiques (ordenança fiscal n. 11): 667,98 €

EXP. NÚM. 22/2013
Promotors: Josep Gumbau Besalú
Obres autoritzades: Construcció tanca a l’interior 
de la finca. 
Emplaçament de les obres: Mas Nosa – Veïnat de Can 
Bosc, 1
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions i taxa d’expedició de llicències urba-
nístiques (ordenança fiscal n. 11): 255,90 €

EXP. NÚM. 21/2013
Promotors: JOAQUIM SERRA ROQUETA
Obres autoritzades: Pintat façanes masia Mas Vinyes i co-
bert 
Emplaçament de les obres: Veïnat de la Bruguera, 22 – 
Mas Vinyes 
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions i taxa d’expedició de llicències urba-
nístiques (ordenança fiscal n. 11): 92,50 €

5è.- 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.

5.2.- Igualment els reunits comenten el següent escrit: 

De la Delegació Territorial del Govern a Girona del Servei Ter-
ritorial del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya 
(NRE 1255 del dia 9 d’octubre de 2013), informant de les con-
dicions i requisits que han de complir el joc de la Quina i recor-
dant que cal la comunicació prèvia al Serveis territorials del 
Joc i d’Espectacles de Girona la seva realització que pot dur-se 
a terme entre els dies 1 de desembre de 2013 i el 6 de gener 
de 2014, ambdós inclosos.

Els reunits acorden comunicar a la Delegació Territorial del 
Govern a Girona del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles 
de la Generalitat de Catalunya que els dies 25, 26 i 29 de de-
sembre de 2013 tindrà lloc el joc de la quina a Campllong, or-
ganitzat per aquests Ajuntament. 

De l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIP-
SALUT, (NRE 1297 del dia 18 d’octubre de 2013), fent tramesa 
del dossier tècnic referent a l’estudi acústic realitzat a l’em-
presa Prefabricats Esgleyes arran de la queixa pels sorolls 
emesos formulada pel Sr. Jordi Nicolau Adell. Les medicions 
han assolit un nivell de 51 dB(A) que són inferiors als 60 dB(A) 
establerts per la Llei 16/2002 per una zona B1 o coexistència 
de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestrutures de 
transport existents. 

Els reunits acorden traslladar els resultats de l’estudi acústic 
al Sr. Nicolau i al Sr. Esgleyes pel seu coneixement i donar 
l’expedient per finalitzat.

Per acabar els reunits comenten la campanya d’emergència 
de resposta als efectes del tifó Hayian a Filipines iniciada pel 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament com a crida 
als Ajuntaments catalans atenent que la catàstrofe en aquesta 
ocasió requereix mesures excepcionals i acorden realitzar una 
aportació de 300 € al projecte 2626.Resposta als efectes del 
tifó Hayian a Filipines. 

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

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2013 
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany 
de l’acte de la sessió ordinària del dia 31 d’octubre de 2013.

2n. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR DE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG DEL Sr. ELI-
SEU CARRERAS I CORTÉS
El Sr. Alcalde manifesta que com a segon punt de l’ordre del 
dia procedeix resoldre la incorporació al consistori del Sr. Eli-
seu Carreras i Cortés , a qui correspon ocupar el lloc que va 
quedar vacant en motiu de la renúncia formalitzada en data 26 
de setembre proppassat pel Sr. Xavier Codina i Comas i renún-
cia anticipada de la Sra. Olga Alsina i Puertas. 

El Sr. Eliseu Carreras i Cortés compareix a la Sala de Plens i 
presenta credencial lliurada en data 31 d’octubre proppassat, 
per la Junta Electoral Central, que l’acredita com a regidor 
municipal, per estar inclòs en la llista de candidats presentada 
per la llista Convergència i Unió en les eleccions locals cele-
brades el dia 22 de maig de 2011.

Acceptada la credencial indicada, la Secretària informa als 
assistents que el Sr. Eliseu Carreras i Cortés ha presentat, 
en data d’avui, la declaració sobre possibles causes d’incom-
patibilitat d’activitats que li proporcionen o puguin proporcio-
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nar-li ingressos econòmics i també, dels seus bens patrimonials, 
de conformitat amb allò que disposa l’art. 75.5 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’expressada 
declaració resta incorporada al Registre d’Interessos Municipals.

A continuació es posa en coneixement del Sr. Carreras que, 
de conformitat amb l’article 108.8 de la LO 5/1985, de 19 de 
juny, de règim electoral general, en el moment de la presa 
de possessió i per tal d’adquirir la plena condició de regidor, 
els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la 
Constitució així com complimentar els demés requisits previs-
tos a les Lleis o Reglaments respectius pel que d’acord amb 
l’article 1 del RD 707/1979, 5 d’abril, pel que es determina la 
fórmula de jurament o promesa per la presa de possessió de 
càrrecs o funcions públiques i, a càrrec de la Secretària de la 
Corporació es formula al Sr. Carreras, la següent pregunta:

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fi-
delment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament 
de Campllong, amb lleialtat al Rei, així com guardar i fer guar-
dar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya"

Resposta

Sr. Eliseu Carreras i Cortés: SÍ, HO PROMETO SI BÉ PER IM-
PERATIU LEGAL.

Des d’aquest moment el Sr. Carreras passa a formar part de la 
Corporació i s’incorpora a la reunió.

3r.- MODIFICACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL 

3.1.- DELEGACIÓ/REVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES ALS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Revocar la delegació de competència d’Urbanisme a 
favor de l’Alcalde, que fins ara ostentava el regidor Sr. Xavier Co-
dina Comas, en virtut del Decret d’Alcaldia de 23 de juny de 2011.

SEGON. Delegar les àrees i matèries que es diran a continua-
ció al regidor Sr. Eliseu Carreras i Cortés dins l’àrea de SALUT i 
BENESTAR SOCIAL, EQUIPAMENTS MUNICIPALS, MOBILITAT 
I PAGESIA que gestionarà conjuntament amb el regidor Joan 
Gumbau i Vilà: 

- Vies i camins públics (circulació, manteniment i millores)
- Control de qualitat serveis públic (aigua, sanejament)
- Zones verdes municipals (manteniment, gestió i millora)
- Mobiliari urbà
- Manteniment de rutes verdes.
- Pagesia 

TERCER. Fer avinent que la delegació genèrica comporta la 
facultat de dirigir els serveis corresponents i també la de ges-
tionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant 
actes administratius que afectin a tercers. 

QUART. Advertir al regidor delegat que es considerarà que 
ha acceptat el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies 
hàbils no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició 
només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i 
manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia.

CINQUÈ. Notificar personalment aquesta resolució a les per-
sones designades; i remetre la resolució de nomenament al 
BOP de Girona per a la seva publicació, igualment publicar la 
resolució al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici 
de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura 
per l’Alcalde.

3.2.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTATS DE L’AD-
MINISTRACIÓ A LA MANCOMUNITAT DE LA 
CONCA DE L’ONYAR I CAMPLLONG INICIATIVES
Com a continuació de l’acord adoptat referent a la delegació 
cartipàs municipal, i en relació amb el nomenament del regidor 
que ha de participar com a representant corporatiu en òrgans 
de diferents ens i organitzacions.

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Designar com a representants d’aquesta Corpora-
ció en L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA 
CONCA DE L’ONYAR, a banda del propi Alcalde i de conformitat 
amb els Estatuts que la regulen (art. 5) el Sr. Eliseu Carreras i 
Cortés i el Sr. Àlex Carrera i Llinàs  

4t.- 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  KA-
LILU FORNELLS SAWO.

Tot seguit el Sr. Freixas dóna compte de les reunions mantin-
gudes i assistència a actes des de la darrer Ple del mes de 
setembre: 

Dilluns dia 4 de novembre, al Consell Comarcal del Gironès, 
reunió informativa referent a "la proposta de conveni pel trac-
tament del rebuig". 

Dijous 21 de novembre, a la Seu de l’Arxiu comarcal del Baix 
Empordà (la Bisbal d’Empordà), reunió de la Comissió Territo-
rial d’Urbanisme de Girona. 
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Igualment, el Sr. Freixas comenta que demà divendres dia 29 
de novembre, assistirà a la reunió del "Consell d’Alcaldes del 
Gironès", a l’Escola d’Hostelaria i Turisme de Girona amb l’as-
sistència de la Hble. Sra. Neus Munté i Fernández, consellera 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

Tot seguit, el senyor Alcalde fa referència a l’encreuament que 
hi ha a la zona urbana concretament el punt final del passeig 
de Campllong a l’inici del carrer del Remei on hi ha travesser 
el carrer d’Enric Miralles "El Tupí", en aquest punt la senya-
lització existent crea confusió i per tant perill, al ser un punt 
d’intersecció amb quatre carrers que hi conflueixen, la millor 
solució seria la implantació d’un rotonda per poder regularit-
zar correctament la circulació i alhora buscar una solució per 
tal que en aquesta zona no s’hi diposités tot de sorra que a 
causa del pendent del terreny del costat transporta l’aigua en 
dies de pluja. 

Per acabar, el Sr.Alcalde també es refereix a la vorera que hi 
ha al carrer de la Bugantona, en la qual els arbres plantats 
als escocells han malmès tot el paviment, produïnt esquerdes 
i desnivells que poden provocar la caiguda d’algun vianant i, 
alhora, al tenir unes arrels tan grans, poden malmetre els ser-
veis municipals soterrats de la zona. 

Els reunits troben adequat aquestes millores i acorden que 
els serveis tècnics municipals redactin memòries valorades 
de ambdós arrenjaments per tal d’estudiar la seva viabilitat 
econòmica. 

5è.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Els regidors fan constar les activitats que van tenir lloc els dia 
10 de novembre que es va organitzar la novena Marxa Popular, 
i la Castanyada popular, amb una assistència de 155 persones 
a la caminada i a prop de 50 persones a la Castanyada, els 
reunits volen fer constar l’agraïment del Consistori a tots els 
participants. 
 
El dissabte 16 de novembre va tenir lloc el sopar ball de tar-
dor que va organitzar el Museu d’Eines Antigues del Camp i 
d’Oficis Tradicionals de Campllong, amb la participació de 90 
persones i el diumenge 17, el Museu va obrir la seves portes 
al públic amb una jornada de portes obertes per poder mostrar 
el treball realitzat fins a avui de recopilació, restauració i cata-
logació de les més de 1.000 peces de que disposa el fons, amb 
l’actuació de la Colla Gegantera de Campllong. 

Els membres del Ple també volen manifestar la seva satisfac-
ció amb el funcionament del local social ja que les instal·lacions 
estan tenint una ocupació diària, inclòs caps de setmana on es 
solen realitzar activitats festives.

6è.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI REGU-
LADOR DE LES CONDICIONS D’ADSCRIPCIÓ A 
FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG DE 
TRES HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL I 
MODALITAT DE LLOGUER, PROMOGUDES PER 
LA SOCIETAT MUNICIPAL “CAMPLLONG INICI-
ATIVES, S.A”, SITUATS AL CARRER DE LA REC-
TORIA, 2,4 I 6
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni regulador de les con-
dicions d’adscripció a favor de l’Ajuntament de Campllong de 
tres habitatges de protecció oficial i modalitat de lloguer, pro-
mogudes per la societat municipal "Campllong Iniciatives, S.A", 
situats al carrer de la rectoria, 2, 4 i 6.

SEGON. Facultar el Sr Joan Gumbau i Vilà, en representació de 
l’Ajuntament de Campllong, pel tràmit de formalització i signatura 
de l’addenda al conveni regulador indicat, així com pels tràmits i 
gestions que siguin necessàries per a la consecució d’aquest fi.

TERCER. Trametre aquest acord a Campllong Iniciatives, 
S.A, per a la seva aprovació.

ANNEX
ADDENDA AL CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS 
D’ADSCRIPCIÓ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 
DE TRES HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL I MODALITAT 
DE LLOGUER, PROMOGUDES PER LA SOCIETAT MUNICIPAL 
"CAMPLLONG INICIATIVES, SA", SITUATS AL CARRER DE LA 
RECTORIA 2, 4 I 6.

7è.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I CÀRITAS DI-
OCESANA DE GIRONA
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Campllong i Càritas Diocesana de Girona, amb efectes 
per a l’exercici 2014, amb una aportació econòmica anual de 
vuit-cents euros (800,00 €).

SEGON. Trametre aquest acord a Càritas Diocesana de 
Girona

8è.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 24 
DE PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A CUR-
SOS, JORNADES, TALLLERS, CASALS O ALTRES 
ACTIVITATS CULTURALS, DE LLEURE, ESPOR-
TIVES, FORMATIVES O LÚDIQUES 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:
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tació del servei o realització de l’activitat, si bé l’Ajuntament 
pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial del servei 
o activitat quan s’especifiqui expressament en els annexos so-
bre les normes reguladores específiques de cada preu públic.

Article 5. Quantia
La quantia del preu públic serà la tarifa que es fixi en els anne-
xos reguladors de cada servei o activitat.

L’import del preu públic ha de cobrir com a mínim el cost del 
servei prestat o activitat que es realitzi.

Article 6. Bonificacions i exempcions
Els usuaris només disposen de les bonificacions i exempcions 
expressament previstes en aquesta ordenança i els seus an-
nexos.

Les bonificacions que es preveuen són les següents:

1. Pels cursos en el local social:

1.1 El 15%sobre la quota del curs per membre de família nom-
brosa domiciliada a Campllong. 

1.2 El 15% sobre la quota del tercer curs inscrit dins el mateix 
exercici, amb un parentiu de primer grau de consanguinitat o 
afinitat (ascendent i descendent).

Les bonificacions s’aplicaran trimestralment, d’acord amb 
les quotes a pagar, sempre i quant en el moment cobrament 
d’aquestes es compleixin els requisits exposats. 

2. Pel casal d’estiu:

2.1 El 20% sobre el total de la quota a pagar mensualment per 
famílies nombroses empadronades a Campllong.

2.2 El 20% sobre el total de la quota a pagar mensualment 
per famílies nombroses no empadronades a Campllong i que 
tinguin 3 o més fills que assisteixin al Casal.

Les bonificacions seran aplicades a l’usuari sempre i quan 
aquest ho hagi sol·licitat expressament per escrit i acreditat 
les circumstàncies que es demanen per a l’aplicació de la bo-
nificació. 

L’administració comprovarà que concorren els fets necessaris 
per a l’aplicació de la bonificació.

La bonificació tindrà efectes a l’inici de l prestació del servei 
o activitat si així s’ha comunicat a la inscripció o a partir del 
trimestre següent al de la comunicació.

PRIMER. Aprovar inicialment l’ordenança número 24 de 
preu públic per l’assistència a cursos, jornades, tallers, casals 
o altres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives 
o lúdiques. S’adjunta com annex la proposta de l’ordenança 
número 24.

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

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin 
reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, 
que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei reguladora de les Hisendes locals.

ORDENANÇA núm. 24 - REGULADORA DEL PREU PÚ-
BLIC PER L’ASSISTÈNCIA A CURSOS, JORNADES, 
TALLLERS, CASALS O ALTRES ACTIVITATS CULTU-
RALS, DE LLEURE, ESPORTIVES, FORMATIVES O 
LÚDIQUES 

Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposen els articles 41 i 127 del Reial de-
cret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), 
l’Ajuntament estableix preus públics per la prestació del servei 
de cursos, tallers, jornades, casals o altra activitat cultura, de 
lleure, esportiva, formativa o lúdica que es desenvolupin en 
el municipi de Campllong i de recepció voluntària per l’usuari, 
organitzat per l’Ajuntament.

L’Ordenança serà d’aplicació a tot el terme municipal de 
Campllong.

Article 2. Fet imposable
El pressupòsit de fet que determina la obligació del pagament 
d’aquest preu públic el constitueix la prestació del servei o 
activitat de cursos, jornades, tallers, casals i altra activitat 
cultura, del lleure, esportiva, formativa o lúdica que organitzi l’ 
Ajuntament de Campllong.

Article 3. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament del preu públic d’aquesta ordenan-
ça els qui es beneficien  dels serveis o activitats regulades en 
aquesta ordenança o, si és el cas, els pares o tutors legals si 
el beneficiari és menor.

Article 4. Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar el preu públic neix quan s’inicia la pres-
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Les bonificacions no són acumulables, aplicant-se sempre la 
més beneficiosa per a l’usuari.

Article 7. Pagament
El pagament del preu públic es farà mitjançant efectiu o do-
miciliació bancària, dins els primers set dies de cada mes o 
trimestre. 

Per activitats o serveis igual o superiors a sis mesos, el paga-
ment es farà trimestralment.
Per activitats o serveis inferiors a sis mesos, el pagament es 
farà mensualment.

Article 8. Baixa en la prestació del servei o activitat
L’usuari pot causar baixa en la prestació del servei o activitat, 
en qualsevol moment. 

Si la baixa s’ha efectuat per escrit o verbalment en el/la 
professor/a del curs o a la persona d’atenció al públic i dina-
mitzadora del local social, només es cobrarà la quota propor-
cional als mesos de cursos que la persona hagi assistit. El límit 
màxim de proporcionar l’import de la quota és la mensualitat.

Si la persona causa baixa sense comunicació de cap tipus, la 
quota trimestral/mensual o setmanal es cobrarà en la seva 
totalitat inclòs els recàrrecs o comissions que suportés l’Ajun-
tament en el cobrament del rebut per retornat. A partir del 
segon trimestre o mes sense coneixement ni notícies de l’usu-
ari es suspendrà la prestació del servei o activitat per aquest 
usuari fins a la finalització del curs, taller o activitat.

Article 9. Reemborsament de la tarifa
Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al paga-
ment del preu, el servei o activitat no es presta o desenvolupa, 
l’import corresponent al preu ja pagat i no realitzat el servei o 
activitat serà retornar a qui l’hagi efectuat.

Article 10. Impagament del preu públic
La falta de pagament del preu produeix el cessament immediat 
de la prestació del servei o activitat a l’usuari, sens perjudici 
del dret a exigir el pagament de preus meritats.

Article 11. Procediment de constrenyiment
Els deutes per preu públic es poden exigir pel procediment ad-
ministratiu de constrenyiment.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor una vegada complimen-
tat el tràmit de publicació preceptiva i transcorregut el termini 
previst a l’article 65.2, en relació amb l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.

ANNEXOS TARIFES CURS 2013/2014

CURSOS LOCAL SOCIAL 2013 / 14

CURSOS DURACIÓ PROPOSTA 
QUOTA 

TRIMESTRE

PROPOSTA 
QUOTA 
CURS

Dansa del ventre 9 mesos 75 €

Ioga 9 mesos 75 €

Condicionament físic 9 mesos 35 €

Dibuix - pintura 9 mesos 125 €

First Certificate 9 mesos 75 €

Anglès conversa 9 mesos 50 €

Francès 9 mesos 50 €

Català 9 mesos 75 €

Iniciació informàtica 4 mesos 85 €

Photoshop 3 mesos 85 €

Edició de vídeo 4 mesos 85 €

Ofimàtica 4 mesos 85 €

Bricolatge 9 mesos 50 €

Timbal i gralla 9 mesos 0 €

Costura 9 mesos 50 €

Horticultura 9 mesos 65 €

Guitarra 9 mesos 75 €

Manteniment gent gran 9 mesos 30 €

Informàtica 4 mesos 30 €

Art i games 9 mesos 50 €

Anglès infantil 9 mesos 75 €

Anglès juvenil 9 mesos 50 €

Cataquesi 8 mesos 0 €

Classes repàs - 10 € /
hora

9 mesos 10 €

Dansa 9 mesos 50 €

Art 9 mesos 75 €

Divendres esport 9 mesos 20 €

Teatre 9 mesos 75 €

Servei psicologia 1 sessió 25 €

Taller risoteràpia 1 sessió 5 €

Country 3 cursos 3,5 mesos 50 €

CASAL DE NADAL 2013/2014

DIES DE CASAL TARIFA CASAL

7 DIES 60,00 €
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CASAL DE NADAL 2013

Matins, de 9 a 1 Empadronats a 
Campllong

No empadronats 
a Campllong

Del 25/06 al 27/07 175 € 220 €

Del 30/07 al 31/08 175 € 220 €

Del 3/09 al 7/09 40 € 50 €

Per setmana 40 € 50 €

menjador dinar + vigilància 8 €

Vigilància nens amb carmanyola 3 €

Acollida matinal 1,5 €

No produint-se cap intervenció, se sotmet la proposta a vota-
ció amb el següent resultat:  
Vots a favor: 6;  Vots en contra: 0;  Abstencions: 0.

9è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 89/2013 A LA 95/2013.  
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funci-
onament i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 
28 de novembre -, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia 
dictades des de l’última sessió: de la núm. 89/2013 a la 95/2013.

Núm.: 89/2013
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de la llicència 
d’obres exp. 6/2013, construcció piscina Sílvia Navarro. 

Núm.: 90/2013
Ref.: Proposta de liquidació a l’Ajuntament de Llambilles del 
conveni de col·laboració pel servei de casal d’estiu 2013.

Núm.: 91/2013
Ref.: Sol·licitud subvenció per concessió directa per al mante-
niment de la sala de lectura del Local Social.

Núm.: 92/2013
Ref.: Nomenament d’Alcalde en funcions al Sr. Joan Gumbau i 
Vilà, tinent d’alcalde primer.

Núm.: 93/2013
Ref.: Comunicar al concessionari de la concessió administrativa per a la 
gestió i explotació del bar restaurant del local social dues faltes greus.

Núm.:94/2013
Ref.: Expedició de Certificat d’aprofitament urbanístics.

Núm.:95/2013
Ref.: Liquidació de l’impost  sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 12 DE DESEMBRE DE 2013
1r.- APROVACIÓ  ACTA 14 DE NOVEMBRE DE 2013

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 12 de desembre de 2013.

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

2.1- Aprovar l’autorització, disposició (Fase ADO) de la relació de 
despeses indicades a la llista adjuntada per import de 9.954,61.- €

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

2.2.1.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT correspo-
nent a l’aportació dels Ajuntaments pel 2013 amb el següent detall:  

SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Octubre 2013 353,99

2.2.2.- Consell Comarcal del Gironès,  € corresponents als 
serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de l’SETEMBRE i 
OCTUBRE de 2013 (liquidació núm. 235/MA): 

SETEMBRE

Neteja viària 532,50

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

Residus sòlids urbans - mobles trastos 177,39

Deixalleria 69,31

Lloguer d’un contenidor de poda 20,00

Servei de recollida del rebuig 670,93

Servei de tractament de rebuig 498,70

Recollida fracció orgànica 272,15

Impropis del tractament del la FORM 59,38

TOTAL 2.625,33

OCTUBRE

Neteja viària 532,50

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

Residus sòlids urbans - mobles trastos 177,39

Deixalleria 69,31

Servei de recollida i tractament de poda 36,00

Lloguer d’un contenidor de poda 20,00

Servei de recollida del rebuig 670,93

Servei de tractament de rebuig 573,04

Recollida fracció orgànica 272,15

Servei de tractament de FORM 2012 526,62

TOTAL 3.202,91
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3.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Concessió de les següents llicències urbanístiques: 

EXP. NÚM. 14/2013
Promotors: EUREKA FUSTERS, SLU – DAVID RODRIGUEZ LOPEZ 
Obres autoritzades: Adequació interior nau per a l’obertura 
de taller de fabricació de mobles d’establiments comercials i 
d’oficina. 
Emplaçament de les obres: Carrer de la riera, 14 – Pol. Ind. 
Les Ferreries  
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions i taxa d’expedició de llicències urbanísti-
ques (ordenança fiscal n. 11):  1.522,20 €

3.2.- LIQUIDACIÓ OBRES 2012 JOAQUIM ALBERTI, S.A. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar la liquidació provisional de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per la realit-
zació, dins del terme municipal, de Campllong amb el se-
güent detall: 

DADES DEL SUBJECTE PASSIU 

Cognoms i Nom: JOAQUIM ALBERTI, SA

NIF: A17018052

Domicili: C/ Església, 9

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 

Base Imposable 2012: 14.897, € 

Tipus de Gravamen: 2.5%

QUOTA A INGRESSAR: 372,45 €

4t.- COMPENSACIÓ DE DEUTES - LIQUIDACIÓ OBRES 
MENORS ANY 2012 JOAQUIM ALBERTÍ, SA.  I CON-
VENI UTILITZACIÓ DE LA DEPURADORA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. DECLARAR la compensació de la deute entre l’em-
presa Joaquim Alberti, SA i l’Ajuntament de Campllong, d’acord 
amb la següent liquidació:  

CONTRIBUENT: JOAQUM ALBERTI, S.A. (LA SELVA) 
– A17018052
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres any 2012. 
Liquidació 2013. Import de la liquidació: 372,45.- €

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
1. Import anual any 2012 (liquidació 2013) per la utilitza-
ció de la Depuradora de l’empresa Joaquim Alberti, SA – 
6.287,13 €

TOTAL JOAQUIM ALBERTI, S.A.: 372,45 €
TOTAL AJUNTAMENT DE CAMPLLONG: 6.287,13.- € 

SALDO A FAVOR DE L’EMPRESA JOAQUIM ALBERTÍ, 
S.A.: 5.914,68 € 

SEGON. ABONAR la diferència de la compensació des-
crita a l’interessat, que correspon a la quantitat de 
5.914,68 €.

TERCER. NOTIFICAR el present acord a l’interessat. 

5è.- CONTRACTACIÓ MENOR. ACTUACIÓ A LA 
CUINA BAR-RESTAURANT DE LA MEMÒRIA VA-
LORADA DE LES ACTUACIONS D’ACONDICIONA-
MENT A L’EDIFICI “LOCAL SOCIAL” DE CAMP-
LLONG.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Adjudicar les obres per l’actuació a la cuina del 
bar-restaurant de la memòria valorada de les actuacions 
d’acondicionament a l’edifici "Local Social" del municipi de 
Campllong a l’empresa CALIFRED CASSÀ mitjançant el pro-
cediment de contracte menor, per import de 10.437,56 € 
més IVA.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de 
l’execució de l’obra a favor de l’empresa CALIFRED CASSÀ 
amb càrrec a l’aplicació 14.330.632 del pressupost de l’anu-
alitat 2014.

TERCER. Realitzada la prestació, es procedirà a la incorpo-
ració de la factura i tramitació del pagament en cas de confor-
mitat amb l’objecte del contracte.

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.

6.2.- Vista la sol·licitud d’ajut tramès per l’AECC-CATALUNYA 
CONTRA EL CÀNCER, (NRE 1460, del dia 2 de desembre de 
2013), interessant suport econòmic de l’Ajuntament per al 
manteniment i desenvolupament de tots els programes d’ajut 
als malalts de càncer i a les seves famílies; el sotasignat Al-
calde proposo a la Junta de Govern de l’adopció del següent 
ACORD: 

Donar-se per assabentats i acordar atorgar un ajut de 150.- € 
amb la finalitat i destinació exposada.
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Com ja és sabut per tots, l’ús de les noves tecnologies de la 
informació i de la comunicació és cada cop més imprescindi-
ble. Per aquest motiu i seguint aquesta línia, el mes d’octubre 
passat es va instal·lar un projector d’ultra curta distància i 
una pissarra mural blanca a la biblioteca del Local Social de 
Campllong que serveixen per afavorir i dinamitzar els cursos 
i les diverses activitats que s’ofereixen durant tot l’any. El 
projector que hem esmentat permet visualitzar explicacions i 
complementar temes a través de la projecció de DVD, presen-
tacions de PowerPoint o webs concretes. Tot amb la intenció 
de permetre l’ús de noves metodologies per a l’aprenentatge 
dins la biblioteca més atractives i motivadores. 

A més a més, el mes de desembre es va millorar la infraes-
tructura tecnològica de l’edifici. Concretament, es va instal·lar 
una antena a la nova sala polivalent per ampliar la cobertura 
Wi-Fi de l’edifici en aquesta sala, i així permetre l’accés a in-

MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS A 
L’EDIFICI “LOCAL SOCIAL”

ternet als usuaris. 

També s’hi van instal·lar unes petites caixetes a sostres i pa-
rets de  la planta primera per ocultar cablejat d’instal·lacions 
vistes.

Els dos fanals que hi ha a l’alçada de la Llar d’infants es van 
desplaçar el mes de desembre passat de manera que ara es-
tan més lluny de la zona de cir-
culació de vehicles i s’han apro-
ximat a l’edificació esmentada.
Aquesta intervenció s’ha fet  per 
tal d’evitar que els vehicles que 
circulen pel carrer de la Fira 
malmetin l’enllumenat públic  
existent, amb topades i cops. A 
les fotos podeu veure el fanal 
mig tombat a causa d’una topa-
da d’un cotxe i la nova ubicació 
dels fanals, més arran de l’edifi-
ci i apartat del pas dels cotxes.

CANVI D’EMPLAÇAMENT DE DOS FANALS D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Els fanals desplaçats estan ara menys exposatsFanal tombat

Darrerament s’han fet dues actuacions concretes en dos 
equipaments municipals de Campllong. En primer lloc, el 
mes de desembre passat es van fixar dos suports metàl·
lics a la paret interior del pavelló esportiu que permeten 
l’emmagatzematge dels suports de la xarxa de voleibol.  En 
segon lloc,  també es van realitzar altres actuacions de re-
paració puntual en elements de les portes i finestres del 
Local Social. 

ACTUACIONS PUNTUALS EN 
EDIFICIS MUNICIPALS 
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Amb les obres d’ampliació de l’edifici del Local Social es 
va crear una nova dependència, entre la nova sala desti-
nada a menjador i la cuina del bar-restaurant existent, per 
permetre l’ampliació de la zona destinada a cuina, i es va 
instal·lar una nova cambra frigorífica en aquest nou espai. 
El proppassat mes de desembre es van realitzar les ac-
tuacions necessàries a les zones destinades a cuina del 
bar-restaurant per poder disposar d’un espai de treball i 
d’emmagatzematge de dimensions adequades i amb el mo-
biliari adient per atendre correctament la demanda del bar-
restaurant. Concretament es va realitzar l’equipament de 
l’ampliació de la cuina, traslladant el mobiliari de la cuina 
existent a la part ampliada i instal·lant nou mobiliari a la 
cuina inicial, per tal de garantir el bon funcionament intern 
de la cuina. 

A més, per permetre la connexió directa d’aquestes dues 
dependències, es va extreure la finestra existent i es va 
formar una obertura de connexió, i també es va revestir 
el pilar de formigó existent a la nova dependència, d’acer 
inoxidable. També es va dotar la cambra frigorífica de pres-
tatges modulars d’alumini i plàstic alimentari per facilitar 
l’ordre i l’emmagatzematge dels aliments.

EQUIPAMENT DE L’AMPLIACIÓ DE LA CUINA DEL BAR-RESTAURANT DEL 
LOCAL SOCIAL

Nova dependència construïda abans d’equipar-la

Nou mobiliari a la cuina inicial  
 Nou mobiliari a la cuina inicial, obertura de connexió de les dues 
dependències i pilar de formigó revestit

Mobiliari existent a la cuina inicial  Desplaçament del mobiliari existent a la nova dependència
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LOCAL SOCIAL

Durant el setembre, al Local Social vam estar preparant els nous 
cursos i tallers per l’inici de temporada escolar. Vam fer diverses 
reunions i vam fer un llistat del que teníem intenció de programar. 
Com ja sabeu, a les nostres instal·lacions podeu trobar una gran 
varietat de cursos per a totes les edats, perfils i possibilitats.  

La nostra idea era mantenir tots els cursos dels anys anteriors i 
afegir-n’hi de nous segons la demanda. A partir del contacte amb 
professors i especialistes, vam elaborar trenta propostes que 
s’iniciarien al mes d’octubre a les nostres instal·lacions i dues més 
que es farien de cares al mes de gener i març. En total 32 cursos.

Després de les inscripcions i veient la demanda real de la gent, a la 
primera setmana d’octubre es van poder començar 20 d’aquests 
cursos. Aquest any en tenim diversos de nous com ara: iniciació 
a la guitarra, horticultura ecològica, costura per adults i "arts and 
games" per a nens. De moment tots els cursos funcionen bé i tot-
hom n’està content. 

A més a més, també vam fer una proposta de millora cap a les 
noves tecnologies, relacionades amb el Local Social. Per això ho 

anem publicant a la web 
a l’apartat de l’agenda 
mensual i l’espai de bi-
blioteca. 

Aquest curs també hem 
creat un bloc del Local 
Social amb les agendes 
mensuals, els cursos 
anuals i tot d’informa-
cions interessants refe-
rent a noves activitats. 
Com, per exemple, el ta-
ller d’scrap o el curs de 
cocktails que s’havien 
d’efectuar al mes de no-
vembre, però que mal-
auradament no es van 
dur a terme per manca 
de participants. 

A més a més, podreu veure què es fa als nostres cursos al llarg de 
l’any. Hem iniciat un moviment de participació amb els professors, 
que ens ensenyen com són les seves classes i què hi fan. A partir 
d’aquests escrits, us podeu fer una idea de les metodologies que 
utilitza cada professional i fins i tot us animen a apuntar-vos-hi!

Us convidem a tots i totes a veure el nostres progressos setmanals 
i interactuar amb nosaltres al nostre bloc:  http://localsocialcamp-
llong.blogspot.com.es/

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
Durant els últims mesos, el Casal de Jubilats de Campllong ens 
hem activat una mica i hem començat a fer alguna activitat extra.

El setembre, octubre i novembre vam fer cada dilluns de sis a set 
de la tarda  un curs de memòria amb una noia molt simpàtica que 
ens va ajudar amb uns exercicis per millorar la nostra fluïdesa 
mental. Ens ho passàvem la mar de bé i hi vam aprendre moltes 
tècniques que no coneixíem. A més, vam començar altre cop els 
cursos d’informàtica amb la Sílvia i el de condicionament físic amb 
en Xevi. Els dos cursets ens agraden molt i aquest any hem tingut 
noves incorporacions en el curs d’informàtica. Això ens ha anat 
molt bé per conèixer gent nova i ajudar-nos els uns als altres.

Us expliquem una novetat molt important dins el Casal, i és que 
ens hem ajuntat amb una federació de casals i entitats que englo-
ba diversos pobles com ara Quart, Fornells, Vilablareix, Celrà, etc. 
Ja hem fet diverses trobades i algun dinar conjunt i ens hem entès 
la mar de bé. Preparem sortides i activitats vàries que ens fan 
venir ganes de veure i conèixer coses. Ara no cal que omplim un 
autocar només amb la gent de Campllong sinó que amb ells de ben 
segur que complim el mínim de persones. I per tal d’estrenar la 
nostra entrada, el desembre vam trencar una mica la rutina i uns 

quants de nosaltres ens en vam anar d’excursió amb ells. Tot va 
anar molt bé i en vam quedar molt contents. D’aquí poc arribarà la 
pròxima sortida, a veure si ens animem! 

Per últim, també us comentem que, com cada any, els jubilats de 
Campllong hem fet un pessebre a la seu del nostre Casal junta-
ment amb els del Bar Restaurant. Ens va quedar preciós ja que 
tots hi vam participar i vam fer un bon ús de les nostres tècniques 
artístiques col·locant farina per neu i palla per el jaç de les vaques. 
Va quedar molt bonic. Aquí us en deixem una fotografia tot i que 
esperem que l’hàgiu vist en viu ja que no té ni punt de comparació.
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Hola a tothom!!! 
Ja estem al segon trimestre… 
que ràpid que passa el temps, 
oi? Durant aquests últims mesos 
hem fet un munt de coses com, 
per exemple,  parlar de la tardor, 
anar a jugar amb les fulles dels 
arbres a fora, fer panellets… i 
vam fer una festa on va venir la 

castanyera i els avis. Tots plegats ens ho vam passar molt 
i molt bé!!!

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
Després va arribar l’hivern i vam començar a decorar la 
classe i a fer activitats de Nadal. Un dia estàvem a la classe 
fent psicomotricitat i sabeu que, algú va tocar el timbre. 
Nosaltres i les senyoretes vam anar a veure qui era i... era 
el Tió!!! Quina il·lusió que ens va fer! També un dia va venir 
el Patge Reial a portar-nos les cartes per escriure els reis 
mags i ens va tirar pols màgica. Ja veieu que no parem! 

Ara han començat uns nens/es nous que són molt petitons 
i les senyoretes ens han dit que entre tots hem d’ajudar-los 
a adaptar-se, així que ja us anirem explicant com va tot... 
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La 9a. Marxa Popular de Campllong va tenir lloc el diumen-
ge 10 de novembre. Els dos itineraris, de 12 i 16 km., feien un 
circuit que voltava per tot el municipi aprofitant corriols i ca-
mins existents. Els participants van gaudir d’un bon esmorzar 
a l’arribada per recuperar forces. Com és popular a Campllong, 

9a. MARXA POPULAR I CASTANYADA
el mateix dia de la caminada vam celebrar la Castanyada. Un 
bon berenar amb torrades amb pa amb tomata i botifarres, i 
com a postes un bon grapat de castanyes que, tot i embrutat 
les mans eren delicioses. A l’acte s’hi van aplegar una cinquan-
tena de veïns.  
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L’endemà de Nadal, el 26 de desembre, i per anar fent lloc per 
altres àpats de festes, uns quants valents i valentes van agafar 
les bicis a les 9 del matí per anar a fer una Crematorrons. 
Els participants van encarar els manillars direcció a Llambilles 
i van recórrer uns 25 km en 2 hores que els va portat pels 
entorns de Montnegre i Sant Cristòfol del Bosc,  amb uns 300 
metres de desnivell i amb una temperatura molt agradable.

CREMATORRONS

Durant el final d’any, el Museu d’eines antigues del camp i 
d’oficis tradicionals de Campllong va engegar una campnay de 
promoció de l’entitat mitjançant una serie d’actes i accions. 
En aquest marc, al mes d’octubre surten a la venda participa-
cions de loteria de Nadal amb un doble interès: per un costat 
fer calaix i per l’altre, mitjançant la impressió del revers de la 
butlleta, promocionar totes les acitivitats: el sopar de tardor, 
la jornada de portes obertes del Museu i la Quina. Ara, quan 
ja hem fet totes les activitats, podem dir que va ser una bona 
idea fer la loteria amb el programa d’activitats.

Així, la Jornada de Portes Obertes, tot i tenir un programa 
idèntic al dels anys anteriors, va tenir una afluència de públic 
important (potser va ser l’any en què més gent va anar-hi)grà-
cies a aquesta informació impresa a la loteria. En aquest acte 
els assistents van poder gaudir de les últimes donacions al 
Museu i de com està quedant. També van gaudir de l’actuació 
dels grallers i d’en Quirze amb la colla gegantera. I, tot seguit, 
un pica-pica.

ACTES DE PROMOCIÓ DEL MUSEU D’EINES ANTIGUES I D’OFICIS TRADICIONALS

El sopar de tardor també tenia aquest caire de promoció. 
L’event va reunir unes 90 persones que van poder gaudir d’un 
esplèndid sopar: embotits i amanides, rostit de pagès, postres 
(coca i grana), begudes (aigua, vi, cava i cafès) i una extraor-
dinaria sessió de ball a càrrec del grup Sona bé. Els resultats 
fan pensar que aquesta activitat es podrà continuar fent els 
propers anys.

La quina, que organitza cada any el Museu d’eines antigues del 
camp i d’oficis tradicionals de Campllong amb la col·lacoració 
de l’equip de futbito i el suport de l’Ajuntament, va obrir la 
porta en aquesta última edició els dies de Nadal, Sant Esteve 
i el diumenge següent. Va assistir-hi molta gent tots tres dies 
però el de més afluència va serr el primer, amb el 100% de 
les taules plenes. Un any més l’organització va primar el fet 
de fer gaudir la "parròquia" per sobre de l’interès de recaptar. 
Esperem que aquesta fórmula posssibiliti en un futur no gaire 
llunyà que ho tinguem tot totalment ple i que la quina sigui 
encara més atractiva i divertida.
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Enguany, TV3 ha organitzat la vint-i-dosena edició de "La Ma-
rató" dedicada a les malalties neurodegeneratives. El dia 6 de 
desembre es va fer el VII Tast de vins. Taller de vins i format-
ges per la Marató de TV3. Els vam degustar i combinar entre 
sí en un acte a càrrec del sumiller Eduard Solà, de vins i licors 
Grau de Palafrugell, amb la col·laboració d’en David Bou, l’Òs-
car Gil i la Montse Funosas i la col·laboració del Restaurant 
Can Xiquet de Campllong. 

CAMPLLONG, AMB LA MARATÓ DE TV3
El dia 15 de desembre es van fer diferents activitats populars: 
partit de futbol sala solidari, esmorzar popular (amb l’apor-
tació de una gran quantitat de coques de diferents cases del 
poble), un taller d’activitats infantils organitzat per l’AMPA de 
la Llar d’Infants de Campllong "El Tractoret" i tancament de 
festa amb l’actuació de la Colla Gegantera de Campllong. La 
xifra recollida amb els dos dies ha sigut de 1.307,00 €. Moltes 
gràcies a tots per col·laborar-hi!



El gra i la palla A27

La  vida del poble

El 24 de desembre passat va tenir lloc la tradicional Missa 
del gall i, tot seguit, diferents nens i nenes acompanyades 
de l’Àlex Carrera van cantar un recull de nadales i van 
representar els pastorets que aquest any, per por al mal 
temps, es va celebrar a l’interior de l’Església. Passen els 
anys i cada any tenim nous nens i nenes petits que comen-
cen, alguns fins i tot amb pocs mesos d’edat. D’altres es 
van fent més grans i cada any les seves ganes i inquietuds 
fan que els anem ampliant els seus textos. Esperem que 

MISSA DEL GALL I PASTORETS
a aquest dia de festa poguem donar-li continuïtat entre 
tots, ja que fa uns vint anys que es va començar amb 3 
petits quadres i enguany hem estrenat ja el setè! Us ani-
mem des d’aquí a participar-hi l’any vinent i aprofitem per 
donar les felicitats als nostres petits actors que, s’ha de 
dir, cada any ens sorprenen més amb les seves interpre-
tacions.  Després de la representació, la mainada va fer 
cagar el tió i hi va haver xocolata desfeta i coca per a tots 
els assistents.
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El diumenge 29 de desembre passat els patges reials van 
arribar a Campllong per tal de recollir les cartes que els 
nens i nenes havien escrit demanant els seus desitjos. Els 

ARRIBADA DELS PATGES
patges se les van endur totes i les van lliurar a Ses Majes-
tats els Tres Reis Mags d’Orient perquè sabessin els regals 
que havien demanat cadascun dels nens i nenes.

El diumenge 5 de gener passat, a dos quarts de set del ves-
pre, Ses Majestats els Tres Reis Mags d’Orient i els seus 
patges van arribar a Campllong. Un munt de nens i nenes 
acompanyats de familiars i amics els estaven esperant molt 
il·lusionats amb els seus fanalets. Ses Majestats, després 

CAVALCADA DELS REIS MAGS D’ORIENT
de passar per diversos carrers del poble, van fer els parla-
ments a la sala polivalent del Local social i, tot seguit, tots 
els nens i nenes que ho van voler van demanar personal-
ment els regals que havien demanat i que volien que els 
portessin aquella nit.
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NOTA D’AGRAÏMENT: Agraïm especialment la col·laboració d’en Jordi Lamiel Camarasa per la cessió de les seves instan-
tànies dels actes que se celebren a Campllong
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L’equip de Serveis Socials de 
Campllong us desitgem un 
bon any, millor que el passat. 
Pensem que és important que 
conegueu alguns recursos  que 
es poden tramitar de cara a 
gent gran, persones depenents 
i famílies. En propers números anirem explicant altres recursos.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
De què es tracta?
És una modalitat de servei d’atenció domiciliària que ofereix una 
atenció permanent i a distància als usuaris, els assegura una 
resposta immediata a les eventualitats que els puguin sobreve-
nir. Va adreçat majoritàriament a aquelles persones que viuen 
soles, que presenten un nivell d’autonomia limitat i dependència 
a causa de l’edat i/o del seu estat físic. És un servei d’atenció 
les 24 hores al dia tots els dies de l’any. Té l’objectiu de millorar 
la qualitat de vida i ofereix seguretat a l’usuari i la seva família.

Com funciona?
Prement un botó del polsador es contacta directament amb 
el Centre d’Atenció de teleassitència. Es pot parlar des de 
qualsevol punt de la casa amb els professionals del servei. 
L’usuari/a ha de disposar de telèfon fix.

On es pot demanar?
Es sol·licita als Serveis Socials. Allà us orientaran quins són els 
documents necessaris, els passos a seguir i el cost del servei.

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD)
De què es tracta?
Són les accions organitzades i coordinades que es fan a la llar 
mitjançant un/a treballador/a familiar i/o una auxiliar de llar, per  
millorar la qualitat de vida de la persona amb manca d’autonomia 
i amb dificultats de desenvolupament social i/o familiar.

Qui hi pot accedir?
Totes aquelles persones i/o famílies que resideixen al muni-
cipi, que tinguin manca d’autonomia personal, dificultats de 
desenvolupament o problemàtiques familiars que impedeixen 
realitzar les tasques habituals i bàsiques de la vida diària.

Passos a seguir: 
Concertar hora d’entrevista amb la Treballadora Social o Edu-
cador Social referent del municipi. 
Es procedirà obrir un expedient si no existeix
Es realitzarà l’estudi i valoració de la necessitat del servei. 
Es demanarà la documentació pertinent per fer el càlcul del 
cost del servei i per poder formalitzar la sol·licitud. 
Es farà la presentació del/la treballador/a del servei, on s’ex-
pressaran les tasques a realitzar i es procedirà a la signatura 
del contracte del servei entre la persona usuària i el Consorci 
de Benestar Social Gironès-Salt.

Els dos serveis són compatibles entre sí i retarden la institu-
cionalització.

L’equip de Serveis Socials bàsics de Campllong

L’EQUIP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE CAMPLLONG

PRENDRE I FER UN BON ÚS DELS MEDICAMENTS
El pas dels anys i l’aparició d’alteracions i malalties cròniques 
provoquen un augment del consum de fàrmacs i moltes vegades 
s’han de prendre diversos medicaments al mateix temps.
La gent gran és un grup de població amb risc elevat de tenir pro-
blemes amb els medicaments. La pèrdua de memòria, les alteraci-
ons de la vista i oïda, la soledat, l’analfabetisme i la disminució de 
les capacitats intel·lectuals els dificulten seguir bé la medicació.

Consells a tenir en compte:
- És important conèixer els noms dels medicaments i saber per 
a què serveixen (diabetis, dolor, tensió...)
- Cal conèixer quants comprimits al dia us heu de prendre i a 
quina hora toquen: si és per esmorzar, dinar, sopar...
- Cal saber si el medicament l’heu de prendre de forma crònica (per 
sempre), de aguda (durant un temps), o en moments puntuals.
- Si us costa prendre la medicació, teniu oblits o no sabeu quina 
medicació heu de prendre, acudiu a la infermera que us ajudarà.
- Reviseu la data de caducitat dels medicaments.
- Quan aneu a la farmàcia amb la recepta electrònica només 
agafeu els medicaments que us facin falta, així evitarem acu-

mular caixes de medicaments a casa.
- Si sou familiars o cuidadors que teniu al vostre càrrec gent 
gran, superviseu si es prenen de forma correcta la medicació. 
Si detecteu algun problema us podeu posar en contacte amb el 
personal sanitari del CAP (infermera i/o metge)
- Per facilitar un bon compliment i per no tenir confusions es 
pot fer un esquema diari del quins medicaments pren, la dosis 
i quan toca. Per exemple:
- Si hi ha canvis de medicació és important actualitzar la recep-

ta electrònica acudint al vostre metge de capçalera.
- És molt important no tenir com a referència per identificar 
un medicament el color de la caixa, ja que pot variar en funció 
de la dispensació de la farmàcia i de la marca farmacèutica. 
Infermeria Consultori Campllong

SALUT

Medicament Esmorzar Mig 
matí

Dinar Berenar Sopar Dormir

Paracetamol 1 - 1 - 1 -

Enalapril 1 - - - - -
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Medicament Esmorzar Mig 
matí

Dinar Berenar Sopar Dormir

Paracetamol 1 - 1 - 1 -

Enalapril 1 - - - - -

AQUEST PROPER TRIMESTRE...

 
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
Dijous 20 de febrer, 21 de març i 7 d’abril

LA NETEJA VIÀRIA ES FARÀ ELS DIES:
Dijous, 20 de febrer, dimecres, 20 de març i dimarts, 22 d’abril  

ACTIVITATS:
RUES DE CARNAVAL:
- Platja d’Aro o Santa Coloma: Dissabte 1 de març a la tarda
- Campllong:  Diumenge 2 de març al matí
- Olot:  Dissabte 8 de març a la tarda
- Llagostera:  Diumenge 9 de març al matí
- Tossa:  Dissabte 15 de març a la tarda 

FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG 2014:
Dies 26 i 27 d’abril

BALL DE JUBILATS:
FEBRER: Dies 12 i 26
MARÇ: Dies 12 i 26
ABRIL: Dies 9 i 23

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)

Ajuntament de Campllong




