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Carta de l’alcalde

Aquests últims dies, i després de la sacsejada de feina 
extra que sempre comporta la Fira, faig una reflexió 

sobre la reunió anual del poble i com es va desenvolupar 
aquest any. 
 
Una vegada més ha estat el fòrum que ha permès als regi-
dors i alcalde explicar experiències, resultats, previsions i, 
fins i tot, anhels. Tan sols pel fet que els representants del 
poble es posin davant de la gent per explicar el que han fet 
o faran, fa que sigui una experiència extraordinària per a 
tots plegats. Però ho és molt especialment per als oradors 
ja que preparem a la nostra gent (tant als que parlen des 
del faristol, com els que ho fan des del públic, per a un 
esdevenir en el qual aquestes praxis els doni seguretat i 
capacitat de comunicació en els diferents àmbits de la vida 
quotidiana.

Un any més, he de qualificar la Reunió del Poble de molt 
positiva i animo a aquells que és varen quedar a casa per-
què el proper any ens acompanyin i ens ajudin a tots ple-
gats a fer-ho encara millor, i és que sempre és pot millorar. 
Aquest any, per exemple, hem vist com en els pressupostos 
participatius entraven idees noves, grups de persones que 
parlant entre elles han sabut aprofitar aquest mitjà per a 
donar viabilitat econòmica a les seves idees, en el bon sen-
tit de millorar el que tenim. 

És una llàstima que la dotació econòmica d’aquest fons 
sigui tant limitada. En tot cas, he  d’afegir que ha estat 
gairebé un miracle que en aquests últims anys, i amb les 
limitacions econòmiques que hem tingut, aquesta magnifica 
fórmula de participació col·lectiva hagi sobreviscut i con-
tinuï fent aquesta feina complementària i permeti que els 
ciutadans posin cullerada directa sobre una part del pres-
supost municipal, posant-hi la cirereta. 

Tenim un tema del qual a la Reunió del Poble no és va parlar 
i que hauria estat del tot convenient haver-ho fet. En tot 
cas aclareixo que és un tema totalment sobrevingut, que ha 
aterrat després de la reunió, i que amb aquests dies de la 
Fira havia quedat una mica apagat. Però ara, ja nets i polits 
i endreçats, podem posar-hi cullerada. Tenim un poble de la 
província del Abruzzo a Itàlia que ens planteja  la possibi-
litat d’un agermanament. Aquest poble és San Valentino in 
Abruzzo Citeriore. El podeu veure al següent portal  http://
www.comune.sanvalentino.gov.it. 

Amb temes d’Europa, a Campllong anem molt peixos i amb 
això vull dir que mai no hem tingut fons europeus per a fer 
res. Resumint, que a Europa el nostre poble, amb la mira-
da del consistori, hi ha anat solament a pagar. L’agerma-
nament pot ésser una forma de canviar aquesta dinàmica, 
per estrenar-nos. Podem demanar fons a la Unió Europea 
per tirar endavant aquest projecte d’agermanament i aga-
far experiència en la gestió de fons europeus. És a més 
aquesta una formula perquè en un futur puguem demanar 
apuntar-nos en algun altre projecte, (cultural, de promoció, 
etc) i aquesta experiència prèvia ens donaria punts de cara 
a la concessió. 

Tornem a la qüestió: l’Ajuntament ha decidit acceptar 
l’agermanament i fer tota la paperassa i gestions neces-
sàries perquè això sigui una realitat a 1, o 2 anys vista, 
(depenent de si ens donen "fons" per fer-ho ara o més tard). 
En tot cas haurà d’ésser un projecte participatiu, on totes 
les associacions, colles i grups que fan tot tipus d’activitats 
al nostre municipi, i que per tant fan de motors en les acti-
vitats del poble, hauran d’estar assabentades, representa-
des i participatives. 

En dies venidors és faran les reunions oportunes amb les 
diferents entitats per deixar clares les possibilitats de tot-
hom per participar en aquest projecte. Espero la vostra 
participació, suggeriments, o consells de tots aquells que 
creieu i teniu quelcom a dir. Crec que pot ésser una expe-
riència positiva per a tothom i, molt principalment, per als 
més joves. N’anirem parlant. Salut a totes i tots.                                 
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

MIRANT CAP A EUROPA
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 16 DE GENER DE 2013

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 12 DE DESEM-
BRE 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 DES-
PESES DIVERSES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Aprovar l’autorització, disposició (Fase ADO) de la relació de des-
peses indicades a la llista que s’adjunta per import de 11.294,28 €.

Igualment se sotmet a consideració dels regidors el següent pagament: 

Consell Comarcal del Gironès, 2.775,66 € corresponents als serveis 
de l’Àrea de Medi Ambient del mes de Novembre  de 2013 (liquidació 
núm. 242/13 MA): 

3.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA i CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS. 32 FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA SOL-
LICITUD SUBVENCIÓ.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer - Sol·licitar a la Diputació de Girona, a través d’una sol·licitud 
per a subvencions excloses de concurrència pública, un ajut econò-
mic a fons perdut, per al finançament parcial de la 32a. edició de la 
Fira Comarcal de Primavera 2014. 

Segon - Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut econòmic 
a fons perdut per al finançament parcial de la 32a. edició de la Fira 
Comarcal de Primavera 2014.

3.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS A AJUNTA-
MENTS CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA CAMPANYA 
"DEL PLA A L’ACCIÓ" PER A L’ANY 2014. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut corresponent al 
90% del cost per a la realització de les següents despeses:  

LINIA 1: Projecte de Comptabilitat Energètica, contractació conjunta 
amb el Consell Comarcal del Gironès. 

LINIA 2: Punt 1.1.1 - Petites mesures per a la reducció de pèrdues 
tèrmiques en els edificis municipals i el control de la radiació inci-
dent, i proposa la instal·lació d’un tendal a l’espai de recepció de la 
planta 1 del Local Social. 

Punt 1.4.2. Substituir l’enllumenat del polígon industrial Les Ferreri-
es per LED.

3.3.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ÀREA DE COOPERACIÓ LO-
CAL, CULTURAL I D’ACCIÓ SOCIAL – ASSISTÈNCIA I COO-
PERACIÓ ALS MUNICIPIS. Acceptació. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la sub-
venció d’import 22.750 € concedida per l’Àrea de Cooperació Local, 

Cultural i Acció Social – Assistència i Cooperació als municipis de la Di-
putació de Girona en destinació a les despeses de funcionament de la 
llar d’infants de titularitat municipal "El Tractoret" pel curs 2012/2013. 

3.4.- DIPSALUT. SOL·LICITUD AL PROGRAMA DE CATÀLEG 
DE SERVEIS 2014. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut Pública – DIPSALUT la 
participació en els programes del Catàleg de Serveis 2014 que tot 
seguit s’indicaran. 

Pt02. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de 
les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi. 
Pavelló i Local Social. 

Pt04. Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixe-
ta del consumidor. Llar d’infants de Campllong, Pavelló, Local Social 
i l’empresa Comarbi. 

Pt05. Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús pú-
blic. Mas Serinyà i Mas Fuster. 

Pt09. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres 
infantils. Llar d’infants i Carrer Sant Jordi. 

Pm01. Sol·licitud de prestació de servei de dinamització de Parcs Ur-
bans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables

4. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
4.1 MODIFICACIÓ DE LA LLICÈNCIA URBANÍSITCA 4/2010 
DE PROJECTE DE REFORMA DEL MAS MARTÍ. REQUERI-
MENT DE LEGALITZACIÓ D’OBRES EXECUTADES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
 
PRIMER.- Atorgar i notificar a l’interessat la llicència per a l’execució de 
les obres que seguidament es detallaran, en base el projecte de reforma 
habitatge unifamiliar existent, documentació addicional, del Mas Martí i 
informe tècnic municipal de data 10 de gener de 2014, i amb els condici-
onaments i requisits que igualment s’especifiquen a continuació:

DATA INFORME TÈCNIC: 10/01/2014
(Modificació de la llicència 4/2010 concedida per Junta de Govern 
Local en data 17/06/2010)

Promotors: SGE 
Obres autoritzades: Reforma habitatge unifamiliar existent –sòl no 
urbanitzable 
Emplaçament de les obres: Veïnat de la Bruguera, 39 –Mas Martí
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions I Taxa 
expedició llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11): 981,80 €.

4.2 PRORRÒGA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A NOM DE 
JGV (EXP. 19/2006)
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Atorgar una pròrroga amb termini màxim el 31 de desembre 
de 2014, per l’acabament de les obres emparades per la llicència ur-
banística 19/2006 amb actuació al carrer Remei núm. 15 de Campllong 
i informar a l’interessat que caldrà complimentar els paràmetres ur-
banístics establerts a l’article 82 del POUM vigent en relació a les tan-
ques per tal que les obres siguin conformes al planejament urbanístic 

Cop d’ull a les actes municipals
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com així exigeix la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, de modificació del Text refós de la llei d’Urbanisme.

Advertir que si a la finalització del termini màxim, 31 de desembre de 2014, 
no s’han finalitzat les obres, la llicència urbanística queda caducada.

5è.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE 
D’ARRANJAMENT DEL FERM DE CAMINS PÚBLICS 
RURALS I DE LA RUTA VERDA DE LA RIERA SECA 
DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG UTILITZANT ÀRID 
RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB 
MARCATGE CE. APROVACIÓ INICIAL.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el "Text refós del projecte d’arranjament del ferm de 
camins públics rurals i de la ruta verda de la Riera Seca del municipi de 
Campllong utilitzant àrid reciclat dels residus de la construcció amb mar-
catge CE" redactat per la Tècnica Municipal, Sra. Mireia Besalú Asturiol.

SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació del projecte en el Butlletí Ofici-
al de la Província de Girona per un termini de 30 dies des de la data 
de la seva publicació, als efectes de reclamacions i al·legacions per 
parts dels interessats, advertint que, si no se’n formula cap, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

6è.- ACTUACIONS A LA SALA POLIVALENT INCLOSES 
EN LA MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS 
D’ACONDICIONAMENT A L’EDIFICI "LOCAL SOCIAL" DEL 
MUNICIPI DE CAMPLLONG. CONTRACTACIÓ MENOR.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament i serveis (instal·
lació) per l’actuació a la sala polivalent del "Local Social", inclosa en la 
memòria valorada de les actuacions d’acondicionament a l’edifici "Lo-
cal Social" del municipi de Campllong, a l’empresa GRAVIS MUNTAT-
GES ESCENOGRÀFICS, S.L.U, mitjançant el procediment de contracte 
menor per import de 10.516,55 €, més IVA, segons pressupost.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació del contracte de 
subministrament a favor de l’empresa GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀ-
FICS, S.L.U amb càrrec a l’aplicació 14.330.632 del pressupost vigent.

7è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes per tal de que 
els reunits es donin per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 30 
DE GENER DE 2014

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀ-
RIA DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2013 
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2013. 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde comenta la darrera reunió del Consell d’Alcaldes que va 
ser presidida pel conseller de Territori i Sostenivilitat Sr. Santi Vila i 
Vicente. En aquesta reunió el Sr. Freixas va aprofitar per preguntar 

sobre les obres d’eixamplament de la carretera de Campllong a Riu-
dellots de la Selva, a la qual cosa el Conseller li va respondre que la 
redacció del projecte està prevista per aquesta anualitat 2014. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
El regidor Sr. Joan Gumbau comenta la seva darrera reunió amb el perso-
nal dels Serveis Socials de Campllong, en la qual regularment repassen els 
expedients oberts corresponent a veïns de Campllong i el seu estat. 

Tot seguit la regidora Sra. Ester Roqueta, en referència als cursos que 
es duen a terme al Local Social, comenta que cal buscar, de cares al 
curs vinent, una nova fórmula per evitar les baixes sense avís, i en 
conseqüència els impagaments de les quotes, ja que és calcula tenir 
un equilibri econòmic entre la despesa dels professors i els ingressos 
dels alumnes, comptant sempre amb un mínim d’alumnes i les baixes 
inesperades fan que alguns cursos siguin deficitaris. Els reunits ma-
nifesten la seva conformitat per tal de tenir-ho enllestit al setembre. 

El regidor Sr. Àlex Carrera, comenta que cal renovar el maquinari dels 
ordinadors del local social i que caldria buscar finançament per a subs-
tituir els ordinadors espatllats. Continua informant que caldria pintar la 
sala de repàs i instal·lar l’armari que ja es va preveure al pressupost. 

Per acabar, els reunits volen fer constar a l’acta, les activitats que 
s’han organitzat a Campllong en motiu de les festes nadalenques (tex-
tos extrets del butlletí El gra i la palla núm. 32 de gener 2014):

"Campllong amb la Marató de TV3. Enguany TV3 ha organitzat la vint-i-do-
sena edició de "La Marató" dedicada a les malalties neurodegeneratives. El 
dia 6 de desembre es va fer el VIIè Tast de vins. "Taller de vins i formatges 
per la Marató de TV3", tot degustant-los i combinant-los entre sí, a càrrec 
del sumiller Eduard Solà, de vins i licors Grau de Palafrugell, amb la col·
laboració d’en David Bou, Òscar Gil i Montse Funosas i la col·laboració del 
Restaurant Can Xiquet de Campllong. El dia 15 de desembre es van fer 
diferents activitats populars: Partit de futbol sala solidari, esmorzar po-
pular (amb l’aportació 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 es va tancar la festa amb l’actuació 
de la Colla Gegantera de Campllong. La xifra recollida amb els dos dies ha 
estat  de 1.307,00 €. Moltes gràcies a tots per col·laborar-hi!

Missa del Gall i pastorets. El 24 de desembre  es va fer la tradicional Missa 
del gall. Tot seguit diferents nens i nenes acompanyades de l’Àlex Carrera 
van cantar un recull de nadales i després van representar els pastorets 
que aquest any, per por al mal temps es va celebrar a l’interior de l’esglé-
sia. Passen els anys i cada any tenim nous nens i nenes petits que comen-
cen, alguns fins i tot amb pocs mesos i 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 a aquest dia de festa poguem donar-l’hi continuïtat 
entre tots, ja que fa uns vint anys que es va començar amb 3 petits quadres 
i enguany hem estrenat el 7è! Us animem des d’aquí a participar-hi l’any 
vinent i moltes felicitats als nostres petits actors que s’ha de dir que cada 
any ens sorprenen més. Després de la representació la mainada va fer 
cagar el tió i hi va haver xocolata desfeta i coca per a tots. 

"Crematorrons". Sortida BTT popular 26 de Desembre – Sant Esteve. 
L’any demà 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 i 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. 
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La quina, que organitza cada any el Museu d’eines antigues del camp 
i d’oficis tradicionals de Campllong amb la col·laboració de l’equip de 
futbito i el suport de l’Ajuntament, va obrir la porta en aquesta última edi-
ció els dies de Nadal, Sant Esteve i el diumenge següent. Va assistir–hi 
molta gent tots tres dies (va estar més ple el primer, amb totes les taules 
plenes). L’organització va primar que la parròquia gaudís per sobre de la 
recaptació. Esperem que la fórmula possibiliti en un futur que ho tinguem 
tot ple i que la quina sigui encara més atractiva i divertida.

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient. El diumenge 5 de gener a dos 
quarts de set del vespre, Ses Majestats els Reis mags d’Orient i els 
seus patges van arribar a Campllong. Un munt de nens i nens acom-
panyats de familiars i amics els estaven esperant il·lusionats amb els 
seus fanalets. Ses Majestats, després de passar per diversos carrers 
del poble van fer els parlaments a la sala polivalent del local social i tot 
seguit tots els nens i nenes que van voler demanaren personalment els 
regals que volien que els portessin aquella nit."

4t.-  DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
MUNICIPALS PER AL L’EXERCICI 2014. 
Atès que no s’han presentat reclamacions contra l’acord Plenari de data 
31 d’octubre de 2013, d’aprovació provisional de la modificació i deroga-
ció de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014, durant el termini esta-
blert d’exposició pública informat mitjançant anunci publicat al BOP núm. 
214 de 8 de novembre de 2013 i rectificació error al BOP núm. 227 de 27 
de novembre de 2013 i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Campllong, 
va quedar elevat a definitiu l’acord i es va procedir a la publicació del seu 
text íntegre al BOP núm. 246 del dia 27 de desembre de 2013. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Donar-se la corporació per assabentada de que resta elevat a defini-
tiu l’acord d’aprovació provisional adoptat en sessió del Ple de data 
31 d’octubre de 2013, de conformitat amb allò disposat per l’article 
17.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

5è.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE L’ORDENANÇA NÚM. 24 DE PREU PÚBLIC PER 
A L’ASSISTÈNCIA A CURSOS, JORNADES, TALLERS, 
CASALS O ALTRES ACTIVITATS CULTURALS, DE 
LLEURE, ESPORTIVES, FORMATIVES O LÚDIQUES

Atès que no s’han presentat reclamacions contra l’acord Plenari de 
data 28 de novembre de 2013, d’aprovació inicial de l’Ordenança núm. 
24 de preu públic per l’assistència a cursos, jornades, tallers, casals o 
altres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques, 
durant el termini establert d’exposició pública informat mitjançant 
anunci publicat al BOP núm. 243 del dia 20 de desembre de 2013 i al 
taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Campllong, queda elevat a defi-
nitiu l’acord i es procedirà a la publicació del seu text íntegre al BOP. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Donar-se la corporació per assabentada de que resten elevats a defini-
tius els acords adoptats pel Ple de l’ajuntament en data 28 de novem-
bre de 2013, referent a l’aprovació inicial de l’Ordenança núm. 24 de 
preu públic per l’assistència a cursos, jornades, tallers, casals o altres 
activitats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques.

6è.- DECLARACIÓ DE DESERT DE LA CONCESSIÓ DE-
MANIAL DEL SERVEI DE SUPERMERCAT- COMERÇ A 
L’EQUIPAMENT DEL LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Declarar deserta concessió demanial del servei de super-
mercat-comerç ubicat a l’equipament del local social de Campllong.

SEGON. Publicar anunci de declaració de desert de l’adjudicació del conces-
sió demanial al Perfil del Contractant i/o al Butlletí Oficial de la Província.

TERCER. Iniciar l’expedient de concessió directa d’acord amb l’art. 
137.4 LPAP que podrà romandre obert pel període d’un any a comp-
tar de la data d’aprovació del present acord i amb les mateixes con-
dicions establertes per l’acord de Ple del passat 26 de setembre de 
2013 d’inici de l’expedient. 

7è.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2014. DO-
NAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Donar-se la Corporació per assabentada de la circumstància exposada i de: 

1. L’aprovació definitiva del pressupost General de l’Ajuntament de 
Campllong per a l’exercici econòmic 2014, que és el Pressupost únic 
d’aquesta Entitat Local i dels seus organismes autònoms dependents.

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG (P1704200C)
 
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

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
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DESPESES:

Cap.1 Despeses de personal 0,00

Cap.2 Despeses corrents en béns i serveis 4.070,06

Cap.3 Despeses financeres 282,81

Cap.4 Transferències corrents 5.000,00

Cap.6 Inversions reals 1.737,28

Cap.7 Tranferències de capital 0,00

Cap.8 Actius financers 0,00

Cap.9 Passius financers 10.936,90

Total despeses 22.027,05

INGRESSOS: 

Cap.1 Impostos directes 0,00

Cap.2 Impostos indirectes 0,00

Cap.3 Taxes, preus públics i altres ingressos 0,00

Cap.4 Transferències corrents 21.615,00

Cap.5 Ingressos patrimonials 412,05

Cap.6 Alienació d’inversions reals 0,00

Cap.7 Transferències de capital 0,00

Cap.8 Actius financers 0,00

Cap.9 Passius financers 0,00

Total ingressos 22.027,05

DESPESES:

Cap.1 Despeses de personal 4.800,00

Cap.2 Despeses corrents en béns i serveis 8.550,00

Cap.3 Despeses financeres 100,00

Cap.4 Transferències corrents 00,00

Cap.6 Inversions reals 0,00

Cap.7 Tranferències de capital 0,00

Cap.8 Actius financers 0,00

Cap.9 Passius financers 0,00

Total despeses 13.450,00

INGRESSOS: 

Cap.1 Impostos directes 0,00

Cap.2 Impostos indirectes 0,00

Cap.3 Taxes, preus públics i altres ingressos 10.450,00

Cap.4 Transferències corrents 3.000,00

Cap.5 Ingressos patrimonials 0,00

Cap.6 Alienació d’inversions reals 0,00

Cap.7 Transferències de capital 0,00

Cap.8 Actius financers 0,00

Cap.9 Passius financers 0,00

Total ingressos 13.450,00

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CAMPLLONG INICIATIVES SAU (A17963133)

PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I D’OFICIS TRADICIONALS 
DE CAMPLLONG (Q170060F)

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

PRESSUPOST CONSOLIDAT
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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

PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPAL
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
Assimilable al grup C2

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

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

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

- Vots a favor: 7
- Vots en contra: 0
- Abstencions: 0

8è.- APROVACIÓ VERSIÓ DEFINITIVA DEL PLA D’AC-
CIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) 
El ple municipal de l’Ajuntament de Campllong en sessió de data 31 
de gener de 2013 va Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

SEGON. Exposar el Pla indicat a exposició pública pel termini de 30 
dies, mitjançant anunci al BOP de Girona i al taulell d’edictes de la 

Corporació, a l’efecte que tothom qui ho desitgi pugui consultar-lo 
a les oficines municipals, en l’horari habitual d’atenció al públic, i 
formular les al·legacions que s’estimin adients.

9è.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CON-
SORCI LOCALRET
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Con-
sorci local Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en 
sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons consta a l’expe-
dient administratiu.

10è.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN-
TRE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS PEL PROJECTE SUPRA-
MUNICIPAL DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA I AL-
TRES SERVEIS DE GESTIÓ ENERGÈTICA. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Camp-
llong i el Consell Comarcal del Gironès en relació al projecte supramunici-
pal de comptabilitat energètica i altres serveis de gestió energètica. 

11è.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUN-
TUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICI-
PAL DEL SECTOR "LES FERRERIES" DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del 
POUM del sector industrial "Les Ferreries" consistent en la integració 
d’una nova tipologia d’ús industrial en parcel·les petites com esglaó ti-
pològic intermig entre les tipologies industrials ja previstes pel planeja-
ment, redactat per l’arquitecte Sr. Adrià Felip Campistol en data 28 de 
gener de 2014.

SEGON. Sotmetre l’esmentada proposta de modificació puntual del 
POUM a exposició pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en 
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el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, per tal que qualsevol 
persona ho pugui examinar i presentar les al·legacions oportunes.

TERCER. Simultàniament es sol·licitarà informes als organismes afectats 
per raó de les seves competències sectorials: a l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA); a la Direcció General d’Indústries; a la Direcció General 
del Comerç i a la Direcció General d’Aviació Civil.

QUART. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i 
de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament 
de llicències de parcel·lació de terrenys, d’instal·lacions o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per a la legislació sectorial en l’àmbit del municipi identificat 
gràficament en el plànol de suspensió de llicències. La suspensió tindrà 
una durada màxima de 2 anys. Els acords de suspensió de tramitació i de 
llicències s’hauran de publicar en el Butlletí Oficial corresponent.

CINQUÈ. Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’in-
formació publica de l’aprovació inicial de la Modificació puntual i dels 
acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació, els quals podran 
consultar-se a la web oficial de l’ajuntament. Durant l’esmentat termini, 
tothom que hi estigui interessat podrà consultar l’expedient a les oficines 
de l’Ajuntament de Campllong de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 
hores, i formular, si s’escau, les al·legacions que consideri convenients.

En aquest estat de la reunió, al ser interessat directe en l’expedient que 
es tractarà tot seguit, s’absenta de la Sala l’Alcalde, Sr. Lluís Freixas i 
Vilardell, passant a ocupar la presidència de l’acte el Tinent d’Alcalde, Sr. 
Joan Gumbau i Vilà. Igualment, i pel mateix motiu, surt de la sala la regi-
dora Sra. Roser Freixas i Puig, segons allò disposat a l’article 96 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals en rela-
ció amb l’article 76 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
L’abstenció es produeix en els termes de l’article 28 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, pel qual s’aprova el règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

12è.- DEVOLUCIÓ FIANCESA RESIDUS D’EXCAVACIÓ 
DE LES LLICÈNCIES D’OBRES EXP. NÚM. 45/2006 I 
46/2006 SOL.LICITADES PEL PROMOTOR FREIXAS I 
FREIXAS, S.L.  
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Procedir a la devolució d’una part de la fiança dipositada a 
l’Ajuntament de Campllong pel promotor FREIXAS I FREIXAS, S.L. cor-
responent a la gestió de residus d’excavació dels expedients de llicènci-
es d’obres núm. 45/2006 i 46/2006 i d’import 6.370,60 €.

Finalitzada la votació dels anteriors assumptes es reincorpora a l’acte 
el Sr. Alcalde i la regidora Sra. Roser Freixas i Puig qui automàticament 
assumeixen de nou les funcions que per Llei els hi pertoquen.

13è.- AGRUPACIÓ PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL 
LLOC DE SERVEI SECRETARIA I INTERVENCIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I ST ANDREU SALOU
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Aprovar inici d’expedient de constitució de l’agrupació de muni-
cipis Campllong-Sant Andreu Salou pel sosteniment en comú del lloc de 
secretaria-intervenció.

SEGON. Aprovar inicialment els estatuts que han de regir l’agrupació de 
municipis.

TERCER. Traslladar el present acord i el projecte d’estatuts de l’agrupa-
ció a l’Ajuntament de Sant Andreu Salou, a fi que el Ple de la corporació 
adopti l’acord oportú.

QUART. Notificar el present acord al personal afectat perquè en el termi-
ni de quinze dies formuli les al·egacions que estimi convenients.

CINQUÈ. Adoptat acord de Ple d’inici d’expedient de l’agrupació de muni-
cipis i aprovats els estatuts de l’agrupació, remetre a la Diputació Provin-
cial i al Consell Comarcal del Gironès l’expedient per a l’emissió del pre-
ceptiu informe d’acord amb allò disposat a l’article 3.b) del Reial decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats 
a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.

14è.- MOCIÓ DE SUPORT A  L’ACORD PER LA CONSUL-
TA PER DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA
El sotasignat Alcalde, en relació al procés de consulta popular iniciat des 
del Parlament de Catalunya, com a màxim òrgan de la sobirania popular 
del nostre poble, proposa al Ple Municipal acord sobre les següents, 

MANIFESTACIONS:

PRIMER.  El Parlament de Catalunya, en ús de la seva sobirania, vol fer 
participar al poble de Catalunya en un procés participatiu en forma de 
consulta democràtica que li permeti decidir, d’acord amb la legalitat, el 
seu futur com a poble, 

SEGON. L’Ajuntament de Campllong dona suport a la data del 9 de no-
vembre de 2014 i a la pregunta amb dos apartats: "Vol que Catalunya 
esdevingui un Estat? Sí o no"i, en cas de resposta afirmativa, "Vol que 
aquest Estat sigui independent? Sí o no", fruit de l’acord del President de 
la Generalitat amb les forces parlamentaries favorables al dret a decidir. 
Igualment, es dona suport a la iniciativa impulsada des del Parlament  
que insta, d’acord amb la legalitat vigent, a les Corts Generals a "delegar 
en la Generalitat la competència per autoritzar, convocar i celebrar un 
referèndum consultiu", que es vol convocar i la convocatòria de la qual 
anirà a càrrec del Govern. 

TERCER. Amb la voluntat de donar veu a la ciutadania de Catalunya, des 
de l’Ajuntament de Campllong, a través de l’ACM, s’impulsaran accions 
de col·laboració amb el Parlament de Catalunya per tal d’impulsar el pro-
cés de sobirania mitjançant el treball conjunt en quantes iniciatives es 
convoquin i sigui necessari el suport del món local català donant tot el 
suport a la celebració d’aquest referèndum.

QUART. Posarem a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya 
tots els mitjans requerits perquè el referèndum esdevingui un èxit i acon-
segueixi la màxima participació popular.

CINQUÈ. Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb re-
presentació al Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, i a tots els 
grups polítics amb representació al Congreso de Diputados.

15è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DE 
LA NÚM. 96/2013 A LA 110/2013 I 1/2014 A LA 4/20147  
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 28 de novembre -, es 
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dóna compte de les resolucions d’alcaldia dictades des de l’última sessió: 

Núm.:96/2013. Ref.: Liquidació de l’impost  sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. Promo-Àrea. 

Núm.: 97/2013. Ref.: Requeriment documentació tècnica procediment 
comunicació prèvia activitat EUREKA FUSTERS, SLU.

Núm.: 98/2013. Ref.: Modificació de les delegació de competències i àre-
es als regidors de la Corporació.

Núm.: 99/2013. Ref.: Trasllat informe tècnic al Sr. Ferran de Toro, 
d’acord amb la seva sol·licitud per d’especificació del límit d’edificació de 
la parcel·la situada al c/ Sant Jordi, 1.

Núm.: 100/2013. Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 24/2013 
– Can Canyet – Per arranjament de la zona d’aparcament del Restaurant.

Núm.: 101/2013. Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a l’expedient de 
Modificació de característiques de l’aprofitament d’aigües subterrànies 
situat al terme municipal de Campllong, i inscrit al registre  d’aigües de 
l’ACA amb el número d’inscripció B-0006640 a nom de l’empresa ASUKI-
KI FOOD AND DRINK, SL, tramitat a instància de l’empresa TRUST XXI, 
SL (Expedient: UDPH2013004049) tramès per l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, presentat a l’Ajuntament de Campllong en data 22 de novembre de 
2013 i registre d’entrada núm. 1435, per a l’emissió d’informe pel que fa 
a les matèries de la nostra competència,  

Núm.: 102/2013. Ref.:   Liquidació contracte d’obres i devolució garantia 
definitiva a Xavier Alsina, SA,  l’adjudicatària de les obres "AMPLIACIÓ 
DE L’ÀREA ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG". 

Núm.: 103/2013. Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de la llicèn-
cia d’obres exp. 2/2013, instal.lació de tanca a l’interior de la finca Mas Tano .

Núm.: 104/2013. Ref.: Trasllat informe tècnic al Sr. Josep Lluís Godoy 
Varo pel tancament total del perímetre de l’obra en construcció situada 
al carrer del Remei número 15 de Campllong.

Núm.: 105/2013. Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a La sol·licitud 
de pròrroga de la llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer del Remei, num. 15, exp. 19/2006, formulat pel 
Sr. Josep Lluís Godoy i Varo. 

Núm.: 106/2013. Ref.: Aprovació d’una pròrroga amb caràcter transito-
ri del contracte derivat de "serveis de telecomunicacions dels municipis, 
consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra agregada de 
les comarques de l’Empordà, El Gironès, el Pla de l’Estany i la Garrotxa".

Núm.: 107/2013. Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 26/2013 
– Passeig Campllong, 45- per substitució de 4 finestres i instal·lació de 
teles mosquiteres.

Núm.: 108/2013. Ref.: Modificació de crèdit exp. Núm. 1 TC 2/2013 – 
transferència de crèdits entre partides del mateix grup de funció. 

Núm.: 109/013. Ref: Caducitat expedient activitats IMNASA, Annex III, 
règim de comunicació.

Núm.: 110/2013. ref: Pagament de factures emeses per diversos conceptes.  

Núm.: 1/2014. Ref: Sol·licitud de Bestreta mensual al servei de recapta-
ció de Xaloc. Any 2014.

Núm.: 2/2014. Ref: Sol·licitud d’aplicació dels coeficients d’actualització 
sobre els valors cadastrals dels béns immobles urbans del terme muni-
cipal de Campllong.

Núm.: 3/2014. Ref: Sol·licitud participació al Cicle de concerts de Música de Cobla.

Núm.: 4/2014. Ref: Ordenació de la tramesa de l’informe de tresoreria 
trimestral a tutela financera.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 13 DE FEBRER DE 2014

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 16 DE GENER 
DE 2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 16 de 
gener de 2014.

2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DES-
PESES 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 32.949,77 €.

Igualment se sotmet a consideració dels regidors el següent pagament: 

2.2.1 Consell Comarcal del Gironès, 2.775,66 € corresponents als serveis 
de l’Àrea de Medi Ambient de desembre (liquidació núm. 371/13MA): 

2.2.2 CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT corresponent a 
l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2013:  

SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Desembre 2013 353,99

Total hores 4t trimestre Part variable SAD

134 741,02

2.2.3 LOCALRET, aportació econòmica de l’Ajuntament de Campllong 
de l’any 2014 d’import 100 €.

3r.- ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONCEPTE 
SUBVENCIONABLE D’ESPÈCIE PER DINERÀRIA DE LA 
CONVOCATÒRIA 2013 D’AJUTS PER A LA UTILIZTACIÓ 
D’ÀRIDS RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUC-
CIÓ AMB MARCATGE CE. (Resolució TES/2910/2012)
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. ACCEPTAR i donar-se per assabentat del canvi en el concep-
te subvencionable d’espècia a dinerària de la convocatòria 2013 d’ajuts 
per a la utilització d’àrids reciclat dels residus de la construcció amb 
marcatge CE, als efectes de l’execució de l’obra "Text refós del projecte 
d’arranjament del ferm de camins públics rurals i de la ruta verda de la 
Riera Seca del municipi de Campllong utilitzant àrid reciclat dels residus 
de la construcció amb marcatge CE", redactat per la Tècnica Municipal, 
Sra. Mireia Besalú Asturiol.
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4t. CONTRACTACIONS MENORS
4.1.- CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A 
LA HIGIENITZACIÓ I MANTENIMENT DELS PARCS DE SALUT
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. APROVAR el conveni de delegació entre l’Ajuntament de Camp-
llong i el Consell Comarcal del Gironès, per a la higienització i manteni-
ment dels Parcs Urbans de Salut, amb una despesa anual de SIS-CENTS 
EUROS (600,00.-€), amb càrrec a la partida pressupostària 314.250 del 
pressupost vigent. S’adjunta com annex el conveni mencionat.

INTERVENCIONS I DEBAT: 
Els reunits comenten que és important el manteniment del parc de salut 
atesa la seva utilitat pública però creuen excessiu l’import del conveni de 
600 € per les tasques de vigilància i manteniment bàsic. Per tant, volen 
fer constar al Consell Comarcal l’acceptació del conveni tot i que sol·
liciten una revisió del cost, si més no de cares a la propera anualitat, amb 
l’advertiment que si no es rebaixa se n’haurà d’estudiar la renovació. 

Igualment, els reunits comenten que cal l’entrada a l’Ajuntament d’un 
albarà conforme s’ha realitzat la inspecció on s’hi faci constar totes les 
actuacions de manteniment realitzades  durant les inspeccions al parc.

4.2 SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS DE 
REDACCIÓ DEL PROJECTE "PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DE 
CAMÍ DE LA BRUGUERA", COM ACTUACIÓ INCLOSA EN EL 
PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS EN L’ANUALITAT 2013-2016 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. SOL·LICITAR el Consell Comarcal del Gironès el projecte "PAVI-
MENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA" presentat a la convo-
catòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya pel període 2013-2016.

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, a tots aquells 
actes i tràmits que fossin necessaris per la consecució i execució de l’ob-
jecte del conveni esmentat.

TERCER. Traslladar la present resolució al Consell Comarcal del Gironès.

4.3 CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI DE JARDINERIA I 
MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS, ZONES D’EQUIPA-
MENTS I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG. 
ADJUDICACIÓ ANUALITAT 2014. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. ADJUDICAR als contractistes que a continuació es detallaran 
amb les funcions a realitzar cadascun d’ells segons detall, el servei 
de jardineria i manteniment dels espais verds, zones d’equipaments 
i arbrat viari del municipi de Campllong, mitjançant el procediment de 
contractació menor i per l’import que a continuació es detalla:

Adjudicar al contractista: Sr. MFP -Jardiner, per un import de 3.430,00 
€, més IVA, els blocs següents:

3 - Manteniment zona Església, segar, podar, adobar i ajustar el 
programador del rec. 
- Manteniment Plaça Església: Segar, podar de formació til·lers i 
llaurers, neteja sota arbres (escocells), regar (manual amb màne-
ga) i manteniment d’arbres.
Mínims: abril-setembre: cada 15 dies; octubre-març: 1 cop/mes. 

4 - Parc Infantil Can Peu: Poda de pins (treure processionària) 
tallar i cavar tanca de cupress, adobar i netejar. 
- Parc infantil carrer Sant Jordi: manteniment i neteja vegetal.
Mínims: abril-setembre: cada 15 dies; octubre-març: 1 cop/mes 

Adjudicar al contractista: Vivers i Jardineria Riera, per un import de 
6.362,00.- €, més IVA, els blocs següents:

1 - Segar el passeig de Campllong, de la rotonda de la C-25 a la 
rotonda petita.
- Fer manteniment arbres.
- Manteniment de les parcel·les de davant de la  carretera C-25 i 
manteniment de l’arbrat i herba de la zona quan es faci el manteni-
ment de la rotonda (davant de Can Barris i de la parada de bus).
- Manteniment rotonda C-25.
(Segar, desbrossar, adobar i ajustar el programador de rec).
Mínims: abril-setembre: cada 15 dies; octubre-març: 1 cop/mes.

2 - Podar moreres del passeig i del pati de la llar d’infants, hivern i estiu
- Tractament de la poda, el resultat del qual, una vegada triturat, 
es retorni a l’Ajuntament per a la reutilització en altres necessitats.
- Manteniment alzina rotonda (2 vegades l’any).
- Manteniment de les herbes del passeig, moreres i rotonda de 
l’alzina. 

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

6 - Manteniment del cementiri: interior i exterior.

SEGON. DETERMINAR la vigència del contracte per un període d’un any, 
des de l’1 d’abril de 2014 fins 30 de març de 2015.

TERCER. EXPOSAR que el pagament serà trimestral i es repartiran en 
tres pagaments anuals prèvia incorporació de la factura i tramitació del 
pagament si és procedent.

QUART. TRASLLADAR el present acord als adjudicataris.

INTERVENCIONS I DEBAT: 

Els reunits comenten que caldria talar els arbres situats al c/ Bugantó 
atès que el seu creixement fa que la vorera estigui tota malmesa i cal 
pensar amb els serveis que hi ha soterrats no en quedin afectats, el més 
convenient seria que ho fes el Sr. Riera que ja va talar-ne un. 

Igualment comenten que caldria plantar algun arbre o arbust a la zona 
de l’església atès que en els darrers anys s’han mort varis arbres i tot i 
que s’han reposat el seu creixement lent fa que la zona quedi una mica 
deserta. 

Els reunits encomanen al regidor de l’àrea que concreti amb quins ter-
mes s’han de realitzar les dues accions i que el seu cost sigui dins l’im-
port total de les feines anuals a realitzar.

4.4 CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESRATITZACIÓ 2014 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. ADJUDICAR a l’empresa GESTIOR QUIMICS, S.L el contracte 
de servei per a la  desratització del cas urbà i de tot el terme municipal 
i el tractament de desinsectació i desratització de les dependències i 
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edificis municipals: edifici municipal local social, edifici ajuntament i 
pavelló municipal, de conformitat amb la proposta econòmica de data 
2/01/2014 i que consta a l’expedient per un import anual total de MIL 
QUATRE-CENTS SIS EUROS, AMB CINQUNTA-CINC CÈNTIMS D’EURO 
(1.406,55 €), IVA inclòs.

SEGON. DETERMINAR la vigència del contracte per un període d’1 any, 
des de l’1 de març del 2014 fins el 28 de febrer de 2015.

TERCER. DEMANAR, per acord entre les parts, que el protocol d’actuació 
del març s’avanci al mes de febrer del 2014, amb caràcter d’urgent.

QUART. EXPOSAR que el pagament dels treballs es farà trimestralment 
contra factura que haurà de lliurar l’empresa GESTIOR QUIMICS, S.L.

CINQUÈ. DEMANAR a l’empresa adjudicatària que avisi amb la suficient 
antelació als serveis municipals sobre les dates previstes per realitzar 
els treballs de col·locació d’esquers.

SISÈ. TRASLLADAR l’acord a l’empresa adjudicatària GESTIOR QUIMICS, S.L.

5è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes per tal de que 
els reunits es donin per assabentats.

Per finalitzar, Informar als assistents de la resolució d’Alcaldia que ha 
estat necessària en data 20 de gener de 2014, de sol·licitud a la dipu-
tació de Girona a la participació del Cicle de Concerts de Música de Co-
bla, degut a la seva acceptació per odre d’inscripció i, havent considerat 
oportuna la seva sol·licitud en motiu de l’Homenatge a la Gent Gran que 
aquest any celebrarà el nostre municipi. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 27 
DE FEBRER DE 2014

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀ-
RIA DEL DIA 30 DE GENER DE 2014 
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de l’acta 
de la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2014. 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els familiars de l’infant 
nascut en el municipi en els darrers mesos. Els reunits manifesten con-
formitat i, per unanimitat, acorden d’adreçar la comunicació proposada 
pel naixement de la CARME BUSQUETS BELLOCH.

El Sr. Alcalde, acompanyat de la tècnica municipal de la Corporació, Sra. 
Mireia Besalú i Asturiol, informe de la reunió que va assistir el passat dia 
21 d’aquest mes amb la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per 
la presentació de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic 
Municipal del sector "Les Ferreries" de Campllong.

També s’informa de la reunió que el Sr. Alcalde va mantenir amb els 
representants de l’empresa Myron Racing instal·lada en el polígon in-
dustrial "Les Ferreries" de Campllong, en relació a l’actuació de condicio-
nament de l’explanada existent al costat del carrer de Cal Xurlo front de 
la seva activitat per facilitar la maniobra dels camions que descarreguen 
a la seva nau

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
Els assistents informen, que per incompatibilitats d’agenda, és neces-
sària prosposar la reunió del poble fixada pel dia 22 de març al dia 5 
d’abril, i avisar de la necessitat de comunicació a tots els veïns del poble 
d’aquest canvi de data. 

4t.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZA-
CIÓ DE LES SALES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 
APROVACIÓ PROVISIONAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal 
núm. 19 Reguladora del Preu Públic per la utilització de les sales i de-
pendències municipals, segons la proposta de modificació que s’annexa.

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjan-
çant 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 examinar-lo i plantejar les reclamacions 
que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions 
a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, 
tenint en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

QUART.- Remetre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Ca-
talunya l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança i còpia íntegra i fe-
faent de la mateixa, en el termini de 15 dies des de l’acord d’aprovació 
definitiu, d’acord amb allò disposat a l’article 65.3 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis.

5è.- MODIFICACIÓ  REGLAMENT D’ÚS DE LES SALES 
I ESPAIS EXISTENTS A LA CASA CONSISTORIAL, LO-
CAL SOCIAL I PAVELLÓ ESPORTIU DE CAMPLLONG. 
APROVACIÓ PROVISIONAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovació inicial de la modificació del reglament d’ús de les 
sales i espais existents a la Casa Consistorial, Local Social i Pavelló Es-
portiu de Campllong.

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

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

QUART.- Remetre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Ca-
talunya l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança i còpia íntegra i fe-
faent de la mateixa, en el termini de 15 dies des de l’acord d’aprovació 
definitiu, d’acord amb allò disposat a l’article 65.3 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis.

** les ordenances fiscals es poden consultar a www.campllong.cat 
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6è.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTA-
MENT DE CASSÀ DE LA SELVA I ELS AJUNTAMENTS 
DE LLAGOSTERA, CALDES DE MALAVELLA, FOR-
NELLS DE LA SELVA, RIUDELLOTS DE LA SELVA, 
QUART, LLAMBILLES, CAMPLLONG, SANT ANDREU 
SALOU I CRUÏLLES PER A LA UTILITZACIÓ EN CON-
DICIONS PREFERENTS DE LA PISCINA COBERTA 
MUNICIPAL DE CASSÀ DE LA SELVA

Que l’Ajuntament de Campllong no té en el seu terme municipal piscina.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i 
els ajuntaments de Llagostera, Caldes de Malavella, Fornells de la Sel-
va, Riudellots de la Selva, Quart, Llambilles, Campllong, Sant Andreu 
Salou i Cruïlles per a la utilització en condicions preferents de la piscina 
coberta municipal de Cassà de la Selva, que s’adjunta com annex.

SEGON.- Facultar expressament a l’Alcalde de l’Ajuntament de Camp-
llong, el Sr. Lluís Freixas i Vilardell, per a la signatura del conveni en 
representació de l’Ajuntament de Campllong, així com per totes aque-
lles actuacions necessàries per la consecució i realització del present 
acord.

TERCER.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, 
amb trasllat de còpia del conveni degudament firmat.

7è.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CON-
FLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CON-
TRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

ACORDS:

PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en de-
fensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès 
disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE 
núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’ad-
junta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, con-
forme a l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major 
població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació neces-
sària.

TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realitza-
ció de tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer 
i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan 
ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora 
Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·egi de 
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajunta-
ment de Campllong, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en 
defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre 
de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus 
tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.

8è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, 
DE LA NÚM. 5/2014 A LA 10/2014
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funcionament 
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: 

Núm.:5/2014. Ref.: Reconeixement de serveis prestats i de triennis per-
sonal municipal, a la Sra. Silvia Tubert i Borrell i Mireia Besalú Asturiol.

Núm.: 6/2014. Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 2/2014 – 
Construcció tanca finca Can Figueres, amb una liquidació total d’ICIO i 
taxa per expedició de llicència d’import 313,51 €.

Núm.: 7/2014. Ref.: Expedició de Certificat de Compatibilitat urbanística 
– TAMESOL DESA, S.L.

Núm.: 8/2014. Ref.: Aprovació del conveni marc de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong per la coor-
dinació de la subvenció del Pla de Foment Territorial del Turisme 2014.

Núm.: 9/2014. Ref.: Concessió targeta aparcament individual a persones 
amb disminució, a favor del Sr JOSE GUILLEN REPISO.

Núm.: 10/2014. Ref.: Trasllat informe tècnic al Sr. Eliseu Carreras i Cor-
tés, d’acord amb la seva sol·licitud de llicència d’obres per a la pavimen-
tació del camí d’accés al Mas Coll.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 13 DE MARÇ DE 2014

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 13 DE FEBRER 
DE 2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 13 de 
febrer de 2014.

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 28.686,45 €.

Igualment se sotmet a consideració dels regidors el següent pagament: 

2.2.1 Consell Comarcal del Gironès, 2.263,37 € corresponents als ser-
veis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de Gener 2014 (liquidació núm. 
10/14MA): 

2.2.2 Consell Comarcal del Gironès, 592,16 € corresponents als serveis 
de l’Àrea de Medi Ambient del mes de Desembre 2014 (liquidació núm. 
400/13MA): 

2.2.3 Consell Comarcal del Gironès, 75 € corresponents als serveis de 
l’Àrea de serveis tècnics per l’emissió d’informe en data 10 de febrer de 
2014, recpecte al projecte de construcció d’una "Nau de boví" Can Feliu 
de Campllong (Ref. 14/005). 

2.2.4 CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT corresponent a 
l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2014 amb el següent detall:  
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SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Gener 2014 367,10

2.2.5 CÀNOVAS OFISEG, S.L., per l’assegurança d’un remolc utilitzat com 
a carrossa de la comparsa de carnestoltes d’import 214,46 €. 

3r.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
3.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA INSTAL.LACIÓ ZONA 
D’APARCAMENTS COBERTS CAN CANYET

EXP. NÚM. 4/2014
Promotors: JSG
Obres autoritzades: Instal.lació cobert demuntable a zona aparcaments 
del restaurant Can Canyet per disposar de places cobertes 
Emplaçament de les obres: Veïnat de Can Canyet – Mas Canyet 
Liquidació de l’impost sobre construccions (ordenança fiscal n. 4). i taxa 
expedició llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11) : 74,80 €

3.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA MILLORA LÍNIES ELÈC-
TRIQUES 

EXP. NÚM. 13/2013
Promotors: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU
Obres autoritzades: l’obertura i reposició de 184 m de rasa per a l’estesa 
de nova línia elèctrica MT 25 kV, subterrània, de secció 240AL 18/30 kV; 
pel desdoblament de 307 metres de la línia elèctrica MT 25 kV amb 2C de 
secció LA-110 mm2, retirant la línia aèria existent de secció LA-56 mm2; 
i per a la substitució de dos suports metàl·lics de MT, per dos nous su-
ports metàl·lics amb conversions aèries/subterrànies de 18 i 20 metres
Emplaçament de les obres: carrer Camí Vell de Riudellots del Polígon In-
dustrial Les Ferreries, a les Rieres de l’Agulla i de Gotarra i a les parcel·
les núms. 78 i 79 del polígon 1, situades al veïnat de Les Ferreries 
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions (orde-
nança fiscal n. 4) i taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança 
fiscal n. 11) : 1.745,53 €

3.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA PEL PROJECTE DE CANVI 
PARCIAL D’ORIENTACIÓ PRODUCTIVA DE L’EXPLOTACIÓ 
RAMADERA UBICADA A LA FINCA "CAN FALGÁS", SITUA-
DA AL TERME MUNICIPAL DE CAMPLLONG, EL GIRONÈS.

EXP. NÚM. 05/2014
Promotors: TREBALLS AGRÍCOLES VIÑOLAS, S.L
Obres autoritzades: Reordenació construccions explotació Ramadera 
Can Falgàs
Emplaçament de les obres: Parcel·la número 53 del polígon 3 segons 
cadastre de rústega
Liquidacions de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions:(ordenança fiscal n. 4) i taxa expedició llicències urbanístiques 
(ordenança fiscal n. 11): 4.547,35 €
Altres import a liquidar especificats a la llicència: 
Punt 18.- Fiança per a tots els residus de la construcció i demolició: 363.€
Punt 19.- Fiança en relació al domini públic: 900 €

3.4.- EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’AVANTPROJECTE DE 
CLUB ESPORTIU LES GAVARRES I ALTRES ACTIVITATS 
ASSOCIADES A LA PRÀCTICA DEL TIR A CAMPLLONG

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sotmetre a informació pública l’avantprojecte de Club Esportiu 
Les Gavarres i altres activitats associades a la pràctica del Tir a Camp-
llong així com l’estudi d’impacte d’integració paisatgística, pel termini 
d’un mes d’acord amb els articles 48 del TRLUC i 57 del RLU, mitjançant 
la publicació en el BOP de Girona i en un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació d’àmbit municipal. 

4t.- SUBVENCIONS DIVERSES. 
4.1. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A PROJEC-
TES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. SOL·LICITUD.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut segons 
detall que figura tot seguit que segueix i amb destinació al finançament 
parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi especifiquen.
 
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Concepte: Pla de promoció del transport públic a Campllong 2014
Pressupost:  1.500 €  
Import de la Subvenció: 1.000 € (33 €)

4.2. GENERALITAT DE CATALUNYA. CONSELL CATA-
LÀ DE L’ESPORT. SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS 
PER ACTUACIONS URGENTS D’ADAPTACIÓ A LA SE-
GURETAT, L’HABITABILITAT O LA FUNCIONALITAT 
DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS EXISTENTS PER A 
L’ANY 2014. SOL·LICITUD.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar al Consell Català de l’Esport, Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, en base a la resolució 
PRE/398/2014 una subvenció segons detall que figura tot seguit i amb 
destinació al finançament parcial de les despeses i actuacions que, igual-
ment, s’hi especifiquen.
 
Memòria valorada de l’actuació de renovació de la instal·lació d’il·
luminació de la pista del pavelló esportiu existent al municipi de Camp-
llong.
Concepte: Canvi il·luminació pista pavelló esportiu 
Pressupost:  7.997,91 €  
Import de la Subvenció: 6.598,54 €

4.3.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. FONS DE COOPERACIÓ ECO-
NÒMICA I CULTURAL 2014
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona la distribució de l’import 
atorgat del "FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2014" als 
següents conceptes: 

a) Despeses culturals (dinamització del Local Social, Festa Major, activi-
tats de Nadal, colla gegantera i grallers, etc): 3.825 € dels quals 573,75 
€ han de ser contractacions d’integrants del catàleg d’arts en viu "Escè-
nics" de la Diputació de Girona.

b) Despeses de bens corrents i serveis 21.675 € destinats a despeses de 
consum elèctric i combustibles i despeses de manteniment de infrastruc-
tures i bens naturals, jardineria, reparacions enllumenat i aigua i altres i 
servei de neteja dels edificis municipals.



14
El gra i la palla

Cop d’ull a les actes municipals
4.4. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS ALS AJUNTA-
MENT DE FINS A 30.000 HABITANTS DE LES COMARQUES 
GIRONINES PER FINANÇAR PROJECTES PER FACILITAR 
L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES (2014). SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut segons 
detall que figura tot seguit que segueix i amb destinació al finançament 
parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi especifiquen.
 
PROJECTES PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES 
Concepte: Canvi maquinari del despatx de Secretaria i del de la Dinamit-
zadora del Local Social 
FRA. 2014/77 – TÉCNIQUES ELECTRÒNIQUES CASSÀ: 911,49 € .
Import de la Subvenció: 785,27 € .

4.5. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER AL SUPORT 
A L’ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT, DELS 
AJUNTAMENT I LES ENTITATS ESPORTIVES. SOL.LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut segons 
detall que figura tot seguit que segueix i amb destinació al finançament 
parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi especifiquen.
 
PROJECTES DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT  
Concepte: Activitats fisicoesportives durant el curs 2013/2014 (Gimnàs 
de Manteniment per adults, Ioga, Dansa del Ventre) 
Pressupost despeses: 6.400 € 
Pressupost ingressos per quotes: 3.400 €
Aportació Municipal: 1.500 €
Import de la Subvenció: 1.500 € 

4.6. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PER A LA RESTAU-
RACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES D’INTERÈS PATRIMO-
NIAL. RATIFICACIÓ 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Ratificar el decret d’Alcaldia número 13/2014 de data 4 de 
març d’enguany de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per 
al finançament parcial del projecte "Memòria valorada de construcció 
d’estructura per a la redacció del Molí Fariner de l’antiga Cooperativa 
Sant Isidre i la seva reconstrucció al Museu d’Eines Antigues del Camp i 
d’Oficis Tradicionals de Campllong".

5è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar als 
assistents de les següents comunicacions rebudes per tal de que els 
reunits es donin per assabentats.

Tot seguit es comenten individualment els següents escrits: 
Del Consell Comarcal del Gironès (NRE 277 i 278 del dia 28 de febrer), 
referent a la 6a. Concentració 4x4 programada pel dies 12 i 13 d’abril i el 
2on Concurs fotogràfic d’orientació Fornells 4x4 programat pels dies 3 i 
4 de maig. Ambdós avens afecten el municipi de Campllong i per tal cal 
donar conformitat de les activitats. 

Els reunits acorden donar-se per assabentats i comunicar la conformitat 
de les activitats programades en les dates i conceptes exposats. 

De la fundació Esclerosi múltiple (NRE 129 del dia 31 de gener), agraint la 
nostra col·laboració i sol·licitant una nova col·laboració per la campanya 

mulla’t per l’esclerosi múltiple que aquest any celebra la seva 21a edició 
el dia 13 de juliol.

Els reunits acorden una ajut de 100€ amb la finalitat i destinació exposada. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 27 
DE MARÇ DE 2014

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2014 
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de l’acta 
de la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2014 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de les reunions des de la darrera sessió: 

25.03.2014 – Presentació de la 32a. Fira Comarcal de Primavera de 
Campllong que tindrà lloc els dies 26 i 27 d’abril i alhora es va donar a 
conèixer la programació del XI Cicle de música del país – Musicant... que 
tindrà lloc del 26 al 29 d’agost, l’acte va tenir lloc a la seu de la Generali-
tat de Catalunya a Girona.

26.03.2014 – Reunió amb a la seu de Telefònica a Catalunya amb el Sr. 
Ramón Salabert Parramón, Conseller Executiu i RRII de Telefònica Cata-
lunya, en motiu de sol·licitar informació referent al desplegament de la 
Fibra Òptica al Municipi. El Sr. Salabert i el seu equip, van informar que 
de moment no hi ha previst cap actuació en aquests sentit al municipi 
de Campllong, atès que les inversions per instal·lar Fibra Òptica Movis-
tar a tots els habitatges de Catalunya requereixen grans inversions i es 
realitzaran en els propers 4 o 5 anys. Tot i això van exposar que si les 
mancances són a les indústries, aquestes ja poden accedir a la Fibra 
Òptica Industrial atès que les solucions són personalitzades. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES 
I GESTIONS REALITZADES
Els regidors volen fer constar la seva felicitació a la comparsa de Car-
nestoltes formada per Campllong i Sant Andreu Salou, que enguany han 
participat a les rues organitzades a Olot, Tossa, Santa Coloma, etc. 

El regidor Sr. Carrera comenta referent a la Llar d’infants que es seguirà 
el calendari de preinscripció d’infants pel curs 2014-2015 segons el que 
estableix la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Publicació oferta: Entre el 28 i 30 d’abril
Presentació sol·licituds: del 5 al 16 de maig 
Barem: del 19 al 22 de maig 
Llistes amb el barem: 27 de maig 
Sorteig (si s’escau): del 28 i 30 de maig
Reclamacions: del 28 al 30 de maig 
Resolució reclamacions: 3 de juny
Llistes admesos: 5 de juny
Període de matriculació: del 10 al 13 de juny

4t.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE 
DATA 28 DE FEBRER DE 2013, NÚM. 21/2013, REFE-
RENT A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRES-
SUPOST PER L’EXERCICI 2013.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de la liquida-
ció del pressupost general de l’Ajuntament de Campllong corresponent 
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a l’exercici 2013, i als seus efectes s’exposa la següent informació resul-
tant de la liquidació del pressupost:

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

Liquidació del pressupost de despeses  
Total de creditors pendents de pagament

 80.116,31 €

Liquidació del pressupost d’ingressos. 
Total de deutors pendents de cobrament 366.465,85 €

Resultat pressupostari ajustat 49.008,52 €

Romanent de crèdit 203.354,97 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals 36.809,40 €

Romanent de tresoreria ajustat 32.606,88 €

MUSEU D’EINES DEL CAMP I OFICIS TRADICIONALS 

Liquidació del pressupost de despeses 0,00 €

Liquidació del pressupost d’ingressos  0,00 €

Resultat pressupostari ajustat                                                             750,72 €

Romanent de crèdit                                                                             445,49 €

Romanent de tresoreria ajustat                                                         10.269,13€

5è.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE LLAR D’INFANTS. APROVACIÓ INICIAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

6è.- Quota tributària

TARIFES. QUOTES MENSUALS

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

Quota del servei 165,00 €

TARIFES. ALTRES SERVEIS

Quota menjador, servei complert * (2) 105,00 €

Servei esporàdic de menjador 6,5 €

Servei acollida *(3) 4,5 €

Servei extraescolar *(4) 4,5 €

Quota reserva de plaça 200,00 €

*(1) Pel curs 2014-2015, l’Ajuntament bonificarà aquesta taxa als infants 
empadronats a Campllong.

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

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

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

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

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

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

6è.- PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS A LA INTER-
FASE URBANA. PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE ZONES. 
SOL.LICITUD ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL COSELL CO-
MARCAL DEL GIRONÈS PER A LA SEVA REDACCIÓ. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.  Sol·licitar del Consell Comarcal del Gironès assistència tècnica 
per a redacció del plànol de delimitació, de les urbanitzacions, els nu-
clis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 
5/2003, de 22 d’abril de mesures de prevenció d’incendis forestals en 
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal-
lacions situades en terrenys forestals, en la seva redacció que incorpora 
la modificació que estableix la Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

7è.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULA-
DORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Aprovar inicialment l’ordenança d’administració electrònica de 
l’Ajuntament de Campllong. 

SEGON. Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública mitjançant 
la inserció del corresponent anunci al BOP I en el taulell d’anuncis de la 
corporació en el termini de 30 dies per a la formulació de reclamacions 
i al·legacions, en el ben entès de que si no es presenta cap al·legació 
quedarà definitivament aprovat sense ulterior acord exprés.

8è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DE 
LA NÚM. 11/2014 A LA 13/2014
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funcionament 
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: 

Núm.: 11/2014.  Ref.: Liquidació taxa per tramitació de declaració d’inne-
cessarietat de llicència de parcel.lació. 

Núm.: 12/2014. Ref.: Liquidació del pressupost General de l’Ajuntament 
de Campllong 2013. 
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Núm.: 13/2014. Ref.: Sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per 
al finançament parcial del projecte "Memòria Valorada de construcció 
d’estructura per a la recreació del Molí Fariner de l’antiga Cooperativa 
Sant Isidre i la seva reconstrucció al Museu d’Eines Antigues del camp i 
d’Oficis Tradicionals de Campllong"

Els reunits és donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GOVERN 
DE DATA 10 D’ABRIL DE 2014
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 13 DE MARÇ DE 
2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 13 de 
març de 2014.

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

Aprovar l’autorització, disposició (Fase ADO) de la relació de des-
peses indicades a la llista que s’adjunta per import de 23.907,49 €.

Igualment se sotmet a consideració dels regidors el següent paga-
ment: 

2.2.1 - Consell Comarcal del Gironès, 2.742,08 € corresponents als 
serveis de l’Àrea de Medi Ambient de FEBRER 2014 (liquidació núm. 
46/14MA): 

2.2.2 - Consell Comarcal del Gironès, 150 € corresponents als serveis 
de l’Àrea de serveis tècnics per l’emissió de dos informes de data 10 
i 14 de març de 2014, respecte a les activitats "Explotació porcina 
Mas Falgàs" i "Magatzem de mòduls fotovoltaics i oficines". 

2.2.3 - CILMA, import 99 € per la quota d’associat any 2014.

2.2.4 - CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT correspo-
nent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2014 amb el següent 
detall:  

SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Febrer 2014 367,10

2.2.5 - Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, amb quota per 
l’exercici 2014 de 1.214,05 €

2.2.6 – De l’ATM, Autoritat Territorial de la Mobilitat a Girona, 1.214,05 € 
corresponent a l’aportació de l’Ajuntament de Campllong al Consorci per 
l’anualitat 2014, que es calcula en funció del cens municipal. 

3r.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
3.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA PEL PROJECTE DE CONS-
TRUCCIÓ D’UNA NAU DE BOVÍ A L’EXPLOTACIÓ RAMADE-
RA "CAN FELIU" DE CAMPLLONG

EXP. NÚM. 01/2014
Promotors: Sr. XCC, en representació de l’explotació ramadera "CAN 
FELIU" de Campllong
Obres autoritzades: Construcció d’una nau de boví
Emplaçament de les obres: Parcel·la número 55 del polígon 4
Liquidacions de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions 
(ordenança fiscal n. 4) i taxa expedició llicències urbanístiques (or-
denança fiscal n. 11): 4.145,41 €
Altres import a liquidar especificats a la llicència: 
Punt 18.- Fiança per a tots els residus de la construcció i demolició: 
150,00 €
Punt 19.- Fiança en relació al domini públic: 500,00 €

4.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA i CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS. XI CICLE DE MÚSICA DEL PAÍS. MUSI-
CANT 2014. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer - Sol·licitar a la Diputació de Girona, a través d’una sol·licitud 
per a subvencions excloses de concurrència pública, un ajut econò-
mic a fons perdut per l’import de 6.000 € per al finançament parcial 
de la XI edició del cicle de música del país MUSICANT 2014. 

Segon - Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut econòmic 
a fons perdut per l’import de 1.000.- € per al finançament parcial de 
la XI edició del cicle de música del país MUSICANT 2014.

4.2.- DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL CICLE 
MUSICANT... 2014.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Contractar, a través de l’aplicació del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya, els professionals o companyies que 
participaran a la XI edició del cicle de música del país MUSICANT... per 
l’anualitat 2014, que formin part del catàleg d’activitats de la plataforma 
Programa.cat. 

4.3.- SUBVENCIÓ PEL PROJECTE D’ACTIVITATS EN 
L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT. CONVOCATÒRIA 2013. SOL-
LICITUD.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el projecte titulat "Foment de la interacció Juvenil 
mitjançant formació i activitats diverses" amb un pressupost global 
de 10.200 €. 

SEGON.- Sol·licitar del Departament de Benestar Social i Família, en 
l’àmbit de la convocatòria exposada per l’exercici 2014, una subven-
ció d’import 3.000 per al finançament del projecte esmentat, les ac-
tivitats del qual s’han desenvolupat i es desenvoluparan dins l’any 
natural 2014.

5è.- XARXA LOCAL DE TRIBUTS DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA. APROVACIÓ COMPTES DE RECAPTACIÓ 2013.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Aprovar el compte de recaptació de tributs municipals corres-
ponents a l’exercici de 2013 lliurats per la Xarxa Local de Tributs de la 
Diputació de Girona – XALOC -, el resultat resumit del qual és aquest:
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Valor pendent inicial 129.026,07

Càrrecs rebuts 381.074,70

Càrrec liquidacions 26.507,14

Càrrecs bo contrets 0,00

Total liquidacions 30.686,67

Total càrrecs 567.294,58

Baixes 66.061,88

Ingressos 391.265,20

Pendent a 31/12/2013 169,967,50

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

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 24 
D’ABRIL DE 2014

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 27 DE MARÇ DE 2014 
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de l’acta 
de la sessió ordinària del dia 27 de març de 2014 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde, Lluís Freixas, explica que el passat dia 22 d’abril d’enguany 
a les 20:00 hores, juntament amb el regidor Sr. Eliseu Carreras, varen 
mantenir una reunió amb els veïns del Passeig de Campllong, a sol·licitud 
d’aquests, per tractar d’evitar o buscar solucions en l’extensió de l’in-
secticida en el passeig ja que en aquella zona hi juguen nens i animals 
domèstics de companyia. Es va concloure a la reunió, que ara per ara, no 
es sulfataria fins a trobar noves solucions.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I 
GESTIONS REALITZADES
Els regidors volen deixar constància de la celebració de la reunió anual 
del poble del passat 5 d’abril, la qual va desenvolupar-se com cada any, 
amb una presentació, en termes generals, del Sr. Alcalde i, a continuació, 
amb una exposició de les activitats i actuacions desenvolupades al llarg 
de l’exercici 2013 per cada regidor responsable de la seva àrea.
A la reunió varen assistir al voltant d’unes cinquanta persones que varen 
seguir amb atenció les explicacions de l’Alcalde i regidors, amb algunes 
intervencions per part dels veïns per preguntar en temes relacionats 
amb el casal d’estiu, el servei de recollida de trastos i residus urbans 
i sobre la previsió d’arranjament de camins rurals. A part d’aquestes 
intervencions, la reunió va seguir sense cap més actuació a destacar.

4t.- APROVACIÓ INICIAL DEL  PROJECTE "PAVIMEN-
TACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA" PRE-
SENTAT EN LA CONVOCATÒRIA DEL PUOSC 2013-2016. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

ÚNIC . APROVAR inicialment el projecte de "PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM 
DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA" inclòs com a inversió del PUOSC 2013-2016 
i sotmetre’l a exposició pública mitjançant edicte a publicar al BOP de 

Girona i al tauler de la Corporació, pel termini de 30 dies, a l’objecte que 
tots els interessats puguin examinar-lo i formular, en el seu cas, els sug-
geriments que considerin oportuns. En el cas que al llarg de l’exposició 
pública no es presenti cap al·legació, la documentació es considerarà 
definitivament aprovada sense necessitat d’ulterior acord corporatiu. 

5è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICA-
CIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTI-
CA MUNICIPAL DEL SECTOR "LES FERRERIES" DE 
CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. APROVAR l’informe tècnic a les al·legacions i els informes sec-
torials preceptius corresponents, redactat per l’arquitecte, Sr. Adrià Fe-
lip Campistol, en data 22 d’abril de 2014.

SEGON. APROVAR provisionalment el document de modificació puntual 
del pla d’ordenació urbanística municipal del sector "Les Ferreries" de 
Campllong corregit amb les prescripcions imposades pels informes sec-
torials corresponents, de data 22 d’abril de 2014.

TERCER. TRAMETRE còpia de l’expedient, els exemplars necessaris del 
projecte degudament diligenciats i el suport informàtic del projecte, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, als efectes de que procedeixi a l’apro-
vació definitiva d’aquest instrument de planejament. 

6è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FIS-
CAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EM-
PRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINIS-
TRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer. MODIFICAR  la taxa per l’aprofitament especial del domini públic 
local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general, aprovada el 30/09/2010 amb entrada en vigor a 1 de 
gener de 2011, en els termes següents:

Article 2 titulat "Fet imposable", quedant redactat de la manera següent:
"2.2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que 
per a la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, 
instal·lacions  xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de 
les vies públiques municipals.(...)"

Article 3 titulat "Subjectes passius", quedant redactat així:
"3.2.- Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de sub-
jectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es 
refereix l’apartat anterior, que són titulars de les corresponents xarxes 
a través de les quals s’efectuïn els subministraments.(...)"

Segon. DEROGAR els articles de la taxa per l’aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de sub-
ministraments d’interès general, aprovada el 30/09/2010 amb entrada 
en vigor a 1 de gener de 2011 següents:

L’article 5, "Servei de telefonia mòbil – base imposable i quota tributària".
 
L’article 8, "Règim de declaració i ingrés – Serveis de telefonia mòbil". 

El segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 9, titulat "Règim de declaració 
i d’ingrés. Altres serveis.

La Disposició addicional primera:"Actualització dels paràmetres de l’article 5".



18
El gra i la palla

Cop d’ull a les actes municipals
Tercer. APROVAR l’Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de sub-
ministraments d’interès general amb els seus annexos ( model TA-1 i 
model TA-10) en els termes següents, i amb efectes de la seva aplicació 
a partir de 1 de gener de 2015.

Quart. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest 
acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal Aprova-
da 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 Pro-
víncia.
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, 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 Re-
ial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,  
l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.

Cinquè. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a 
aquesta categoria, relatiu a  la modificació de l’Ordenança fiscal i apro-
vació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici 2015 serà objecte de publica-
ció en el Butlletí Oficial de la Província.

Sisè. Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Catalunya en 
seu del recurs contenciós administratiu núm. 116/2011 interposat con-
tra l’Ordenança Fiscal que en aquest acte es modifica adaptant les seves 
disposicions als termes que disposa  el "Auto del Tribunal de Justicia 
Europeu"de 30 de gener de 2014.

Setè. Notificar el present acord a la Diputació de Girona, als efectes de 
les reclamacions oportunes en el procediment judicial vinculat contra 
l’ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministra-
ments d’interès general, aplicable en el municipi de Campllong.

7è.- APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS PRESSU-
POSTOS PARTICIPATIUS 2014. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

Actuació Vots % Euros

Ajudes socials 37 23,72% 2.846,16 €

Museu del camp 13 8,33% 1.000,00 €

Festa Major 16 10,26% 1.230,77 €

Fira 18 11,54% 1.384,62 €

Activitats per a joves 14 8,97% 1.076,92 €

Activitats Casal de jubilats 16 10,26% 1.230,77 €

Local social 17 10,90% 1.307,69 €

Activitats lúdiques i culturals 11 7,05% 846,15 €

Altres
-AE Campllong
- Tanca pista exterior

5
9

3,20%
5,77%

384,61 €
692,31 €

Totals 156 100,00% 12.000 €

8è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, DE 
LA NÚM. 13/2014 A LA 20/2014
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funcionament 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: 

Núm.: 14/2014. Ref.: Reconeixement de serveis prestats i de triennis 
personal municipal.

Núm.: 15/2014. Ref.: Tramitació de procediment de revisió i canvi de rè-
gim d’intervenció administrativa de l’activitat de CAN FELIU DE CAMP-
LLONG, S.L, d’autorització a llicència ambiental (ANNEX II, epígraf 11.1 e).

Núm.: 16/2014. Ref.: .: Expedient matrimoni civil núm. 1/2013 – Autorit-
zació i Delegació de la Formalització.

Núm.: 17/2014. Ref.: Sol·licitud subvenció del Premi Compromís Demo-
cràtic, convocatòria any 2014.

Núm.: 18/2014. Ref.: Llicència per utilització privativa de bé de domini 
públic per celebració d’una activitat esportiva "Duatló.

Núm.: 19/2014. Ref.: Marc mig pressupostari 2014-2017.

Núm.: 20/2014. Ref.: Contractació peó de manteniment .  

9.- MOCIONS URGENTS
Es sotmeten a votació la urgència dels acord que a continuació es 
transcriuen d’acord amb allò estipulat a l’article 91 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’orga-
nització, funcionament i règim jurídic de les entitats local; el primer, per 
manifestar el nostre suport al dret a decidir el més aviat possible i, el 
segon, a causa de la necessitat d’aprovació de l’acord per immediata 
convocatòria de subvenció relacionada amb l’aprovació de l’acord.

Els reunits aproven per unanimitat la urgència dels assumptes a tractar 
a continuació.

9.1 PROPOSTA DE MOCIÓ PRESENTADA PER L’AL-
CALDIA EN RELACIÓ AL SUPORT AL DRET A DECIDIR 
DEL POBLE CATALÀ
La vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya ens fa tras-
llat de la següent proposta que a continuació es transcriu en la seva 
literalitat: 

" Benvolgut/uda alcalde/essa, 

Com sabeu, el desembre passat el President de la Generalitat, Molt 
Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró, va acordar amb la resta de forces 
parlamentàries que donen suport al dret a decidir del poble català, el 
contingut de la consulta legal sobre el futur polític de Catalunya així com 
la data de celebració pel proper 9 de novembre.

L’Institut d’Estudis Autonòmics va emetre un dictamen on s’assenyala 
l’existència d’un mínim de cinc vies legals per dur a terme la consulta 
sobre el futur polític de Catalunya. Una d’aquestes, recollida a l’article 
150.2 de la Constitució, és la transferència o la delegació a la Generali-
tat, per part de l’Estat, de la competència per organitzar un referèndum, 
proposta que serà debatuda el proper 8 d’abril el Congrés dels Diputats.
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Per tal de fer efectiu aquest exercici de democràcia per qualsevol de les 
vies previstes, cal la coresponsabilitat de les diferents institucions de 
Catalunya. És per aquest motiu que voldria conèixer el vostre compromís 
i col·laboració amb el Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals, en l’organització de la consulta en els termes legalment establerts 
(consulta2014@gencat.cat).

Vull agrair-vos d’avançada la vostra col·laboració i aprofito l’avinentesa 
per saludar-vos ben cordialment." 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer. Donar suport i col·laborar amb el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, en l’organització de la consulta en els termes 
legalment establerts i que la previsió de la seva celebració es fixa en el 
dia 9 de novembre de 2014.

Segon. Comunicar aquest acord en la vicepresidenta del Govern de la 
Generalitat de Catalunya.

9.2 ACORD D’INICIACIÓ DELS TRÀMITS PER A PROCEDIR A 
L’AGERMANAMENT ENTRE EL MUNICIPI DE CAMPLLONG I 
EL POBLE DE SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer. INICIAR els tràmits per l’agermanament entre el municipi de 
Campllong i el Poble de San Valentino (Pescara).

Segon. CONSTITUIR una Comissió d’agermanament que agrupi, sota la 
presidència activa de l’Alcaldia o representant delegat de la corporació, 
juntament amb les associacions municipals de caràcter cultural, esportiu 
o econòmiques. Adjunto com annex constitució de la Comissió d’ager-
manament.

Les associacions municipals que en formaran part de la Comissió són:

. Museu d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals de Campllong

. Associació Esportiva Campllong

. Casal d’Estiu

. Casal Rock

. Casal del Jubilats

. Colla gegantera de Campllong

. Colla de carnestoltes

. Musicant

. Associació de fires i festes de Campllong

Tercer. APROVAR l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Camp-
llong i Eurocivis per la participació en les activitats de la Xarxa " Net-
med". Adjunto com annex acord de col·laboració esmentat

Quart. FACULTAR a l’Alcalde o regidor delegat, per tots aquells tràmits 
que siguin necessaris per dur a terme l’execució de l’agermanament en-
tre el municipi de Campllong i San Valentino.

Cinquè. DONAR trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de San Valentino, 
mitjançant l’empresa Eurocivis, i a l’empresa Eurocivis

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
DATA 30 D’ABRIL DE 2014 
1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVO-
CATÒRIA

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
PRIMER.- APROVAR la urgència d’aquesta sessió plenària municipal.

2n.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES PER LES MESES ELECTORALS A 
LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL 25 DE MAIG.

De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral General, es procedeix a la designació 
mitjançant sorteig públic dels membres de les taules electorals que 
s’hauran de constituir el proper dia 25 de MAIG, amb motiu de la 
celebració de les eleccions al Parlament Europeu, convocades per 
Reial Decret  213/2014, de 31 de març, i amb el següent resultat:
MESA U: ELECTORS DE "A" a"Z"

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 8 DE MAIG DE 2014
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 10 D’ABRIL DE 2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 10 
d’abril de 2014.

2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DES-
PESES 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 36.448,85 €.

Igualment se sotmet a consideració dels regidors el següent pagament: 

2.2.1 - Consell Comarcal del Gironès, 2.722,75 € corresponents als ser-
veis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de MARÇ 2014 (liquidació núm. 
85/14MA): 

2.2.2 - CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT corresponent a 
l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2014 amb el següent detall:  

SERVEIS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Març 2014 367,10

2.2.3 – MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, Cia Seguros y Reaseguros, 
SA , 886,56 € pel transport del bestiar a la 32a. Fira Comarcal de Pri-
mavera – Concurs de vaques Frisones. 

2.2.6 – De LA CAIXA – SEGUR CAIXA RC GENERAL, 2.423,83 € referent 
a la renovació de l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament 
de Campllong.

3r.- SUBVENCIONS DIVERSES
3.1 - DIPSALUT. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER AL MAN-

TENIMENT DEL CONSULTORI LOCAL 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER – Sol.licitar a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (DIPSALUT), la participació a la convocatòria ex-
posada al primer paràgraf, referent als ajuts per al finançament de 
les despeses derivades de l’ús del Consultori Local. 
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3.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS A AJUNTA-
MENTS, CONVOCATÒRIA ÚNICA D’ATORGAMENT DE SUB-
VENCIONS DESTINADES AL PLA ESPECIAL D’INVERSIONS 
SOSTENIBLES PER A L’ANY 2014.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER – Consultar amb empreses especialitzades l’estudi de costos 
per a la renovació de l’estació de bombeig de les aigües residuals de la 
zona urbana del municipi. 

SEGON - Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut corresponent a l’exe-
cució de les obres del Pla Especial d’Inversions Sostenibles 2014. 

4t.- CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. CAMPANYA 
DE COMPOSTATGE CASOLÀ 2012. DEVOLUCIÓ FIAN-
CES. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER – Donar-se per assabentats de la finalització de la Campanya 
de Compostatge casolà del 1r. Trimestre 20121 amb informe favorable 
de tots els participants. 

SEGON – Procedir al retorns de les fiances dipositades pels partici-
pants segons s’indica tot seguit: 

CCS : 60 €; JHG : 90 €.

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

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

6è.- DESPATX ORDINARI
6.1 - n el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes per tal de que els 
reunits es donin per assabentats.

6.2 – Igualment el reunits comenten les següent comunicacions: 

De l’Àrea d’Acció Territorial – Medi Ambient de la Diputació de Giro-
na (NRE 478 del dia 22 d’abril), referent als treballs de la sega de ca-
mins del municipi inclosos en el Pla de Treball d’enguany, cal comuni-
car-los la preferència pel que fa a les dates aproximades d’execució. 

Els reunits acorden que la primera sega ja s’ha realitzat i per tant la que 
realitza la Diputació caldria fer-la a finals d’Agost (abans Festa Major). 

Del Consell Comarcal del Gironès de la Consellera Roser Estañol, 
correu electrònic de data 11 d’abril, agraint la participació a la cam-
panya de finançament de cotilles per a la millora de la recupera-
ció i la vida quotidiana de les dones afectades pel càncer de mama 
de la comarca i sol·licitant de nou el recolzament de l’Ajuntament 
al projecte atès que les 35 cotilles ja s’estan utilitzant i en caldria 
comprar-ne més per anar alimentant el Ban de suport de productes 

especialitzats (mastectomia).  

Els reunits acorden fer una aportació com la realitzada l’any passat, 
amb l’aportació de 270 € que correspondrien a dos cotilles.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 15 DE MAIG DE 2014
1.-RESOLUCIÓ DE L’AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ PRÈ-
VIA DE L’AVANTPROJECTE DE CLUB ESPORTIU LES 
GAVARRES I ALTRES ACTIVITATS ASSOCIADES A LA 
PRÀCTICA DEL TIR A CAMPLLONG.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - DESESTIMAR les al·legacions presentades per la Sra. Maria 
Fornells Pujol en data 28 d’abril de 2014 en el tràmit d’exposició pú-
blica de l’avantprojecte Club Esportiu de les Gavarres i altres activitats 
associades a la pràctica del Tir a Campllong, en base a l’informe de la 
secretària-interventora incorporat a l’expedient.

SEGON - PROCEDIR A L’APROVACIÓ PRÈVIA de l’avantprojecte de Club 
Esportiu Les Gavarres i altres activitats associades a la pràctica del Tir a 
Campllong i de l’Estudi d’Impacte d’Integració Paisatgística.

TERCER - TRAMETRE còpia de l’expedient, els exemplars necessaris del 
projecte degudament diligenciats i el suport informàtic del projecte, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, als efectes de que procedeixi a l’apro-
vació definitiva d’aquest avantprojecte.

QUART - Notificar a les persones interessades de l’expedient la present 
resolució, Sra. Mar Fornells i Pujol i a la societat FAMDAL, S.L.

CINQUÈ - FACULTAR àmpliament el Sr. Alcalde de la corporació per tots 
aquells tràmits i gestions necessàries per l’execució del present acord.

2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG PER L’EXERCICI DE LES COM-
PETÈNCIES MUNICILAS D’EXECUCIÓ DE L’OBRA TITU-
LADA "CAMINS COMARCALS 6a FASE BLOC-2 " L’OBRA 
D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAN CANYET EN EL 
MUNICIPI DE CAMPLLONG"
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - Aprovar el conveni de delegació per l’exercici de les compe-
tències d’execució de les obres d’arranjament del camí Can Canyet a 
Campllong, inclòs en l’obra "Camins Comarcals 6ª fase -Bloc 2".

SEGON - Sol·licitar a l’Ajuntament de Cassà de la Selva l’autorització per 
l’actuació d’arranjament del camí de Can Canyet en el municipi de Camp-
llong dins l’obra Camins Comarcals 6ª fase- Bloc 2, que afecta al seu 
terme municipal. 

TERCER - Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Gironès i a 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

QUART - Facultar el Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, per totes aque-
lles actuacions que siguin necessàries pel desenvolupament i execució 
de l’obra esmentada.
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El gener es va instal·lar a la nova sala polivalent del Local So-
cial un armari de fusta penjat a la paret format per dos cossos 
amb portes corredisses que es tanquen amb clau i amb pres-
tatges interiors. L’objectiu és guardar material, com per exem-
ple el dels cursos, mantenir-lo en bon estat i evitar la pèrdua 
de les peces, cables i altres elements de l’equipament de la 
nova sala polivalent (micròfons, calbejat HDMI, etc.). 

El febrer també es va fer la instal·lació definitiva de l’antena 
per ampliar la cobertura Wi-Fi en aquesta sala, es va despla-
çar un llum d’emergència a l’interior del subquadre elèctric 
i es va realitzar la correcta connexió del llum d’emergència 
situat sobre la porta de sortida de la sala.

Durant el març es va dotar l’escenari de la sala amb les infra-
estructures mínimes necessàries de cortinatge, d’il·luminació 
i de millora de la sonorització que ha de permetre fer-hi un 
extens i variat ventallda d’activitats (espectacles musicals, 
concerts, teatre, etc). Concretament, es van instal·lar el teló 
de boca motoritzat, el teló de fons i 4 cametes, formades per 
cortines de color negre; 10 focus LED de RGB i 4 focus blancs 
comandats amb la corresponent taula de control. També es 
va disposar de dos monitors autoamplificats per reforçar la 
sonorització a l’escenari.

Per últim, es va desplaçar la boca d’incendis equipada ja que 
fins aleshores estava a l’interior de l’espai d’emmagatzematge 
d’aquesta sala i, atès que es vol tancar amb clau aquest espai, per 
tal que la BIE sigui accessible s’ha ubicat al costat de l’escenari.

S’ha instal·lat a la pica una aixeta independent amb polsador 
de genoll per garantir la correcta higiene dels cuiners. Aques-
ta millora dónar per finalitzades les actuacions d’equipament 
de la cuina del Local social.

L’armari penjat amb portes corredisses

El nou cortinatge

La nova il·luminació

ACTUACIONS A LA NOVA SALA POLI-
VALENT DEL LOCAL SOCIAL

ACTUACIÓ A LA CUINA DEL BAR-
RESTAURANT DEL LOCAL SOCIAL

La boca d’incendis, desplaçadaL’aixeta amb polsador
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Després de desplaçar els dos fanals situatsd davant de la Llar 
d’infants, el mes de gener es va considerar igualment conve-
nient desplaçar el següent fanal, situat al costat de la ram-
pa d’accés a la planta semisoterrani del Local Social, per tal 
d’evitar que els vehicles que circulen pel carrer de la Fira o 
s’estacionen en aquesta zona hi topin.

El gener passat es va adequar el magatzem del pavelló espor-
tiu mitjançant la col·locació de prestatges i la instal·lació d’il·
luminació corresponent atès que fins aleshores aquest espai 
no disposava de llum. D’aquesta manera es podrà emmagat-
zemar en millors condicions el material que s’utilitza al pavelló 
esportiu (xarxes de voleibol, taules de ping-pong, etc.).

El febrer es va substituir la tapa de l’arqueta de la xarxa d’ai-
gües pluvials al final del carrer de Cal Xurlo per una tapa reixa-
da, per tal que faci la funció d’un embornal i reculli les aigües 
pluvials procedents del camí rural i del bosc. D’aquesta mane-
ra s’evita l’acumulació de fang i la baixada d’aigües pluvials al 
carrer de Cal Xurlo del polígon procedents de les finques que 
llinden amb el carrer i camí de Cal Xurlo. També es va formar 
un rec per garantir la recollida d’aquestes aigües, evitant que  
baixin cap als carrers del polígon, i es va consolidar l’esplana-
da de terra que hi ha davant de les tres naus industrials.  

A la vorera del carrer Feixes Magres del polígon es van substitu-
ir dues tapes d’arquetes aixafades per dues de noves, de major 
resistència, per evitar que es trenquin a causa del pas de vehi-
cles pesants per les voreres quan accedeixen a les naus.

Per tal d’evitar l’estacionament en filera freqüent de camions 
i tràilers sobre la zona d’aparcaments en bateria que hi ha al 
carrer Camí Vell de Riudellots, el març passat es va instal·lar 
un senyal vertical de prohibició d’estacionament de camions 
en aquesta zona.

Durant aquests mesos també s’han substituït diverses senyals 
verticals de les voreres del polígon que estaven torçades o 
aixafades a causa de topades de vehicles.

CANVI D’EMPLAÇAMENT D’UN FA-
NAL D’ENLLUMENAT PÚBLIC

ADEQUACIÓ DEL MAGATZEM DE MA-
TERIAL DEL PAVELLÓ ESPORTIU

ACTUACIONS AL POLÍGON INDUS-
TRIAL “LES FERRERIES”

Prestatges al magazem

La tapa reixada i el rec

Una de les tapes d’arqueta noves

Senyal de prohibició d’aparcament
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Amb la intenció de millorar les dependències del Local Social, 
durant el març es van realitzar dues capes de pintura semisa-
tinada a les parets interiors de l’aula de repàs i s’hi  va instal·
lar un armari de fusta per albergar el SAI i tot el cablejat que 
conté  així com el material que s’utilitza a les classes de repàs, 
cursos i activitats que es porten a terme en aquesta aula.
Amb la instal·lació de l’armari es va aprofitar per reorganitzar 
l’estructura d’aquesta aula, canviant el lloc de la pissarra i de 
les taules de treball.

Les parets pintades i l’armari

El mes d’abril passat es va arre-
glar la cistella de bàsquet que hi 
ha instal·lada en el parc infantil 
del carrer Sant Jordi del nucli 
urbà de Campllong. Concreta-
ment, s’hi va instal·lar un nou 
tauler antivandàlic i el cèrcol cor-
responent. 

Durant l’abril es va realitzar una capa d’acabat final mitjançant 
gresa correctament compactada al tram de la ruta verda del 
veïnat de la Bruguera que va des del Mas Coll fins al camí d’ac-
cés al Mas Cusí i al Mas Cama. D’aquesta manera s’ha deixat 
aquest tram en condicions òptimes d’ús.També es va arranjar 
un gran flonjall format al mig del camí antic de Riudellots, en 
el tram que va del camí de la Bruguera (llevant) al camí de la 
Bruguera (ponent), aportant-hi àrid reciclat, i deixant-lo ben 
compactat per evitar la formació de la bassa d’aigua que es 
creava en dies de pluges. 

El maig passat es va instal·lar un regulador de flux al qua-
dre d’enllumenat públic del veïnat de Can Pou de Camp-
llong. Es donava la situació que aquest era l’únic quadre 
d’enllumenat públic del nucli urbà que no disposava del 
regulador corresponent. Aquesta actuació s’ha realitzat 
gràcies a la subvenció concedida per la Diputació de Gi-
rona, dins de la campanya anomenada "Del Pla a l’Acció", 
pertanyent a l’any 2013.

Tram de la ruta verda

REPARACIÓ DE LA CISTELLA DE 
BÀSQUET

ACTUACIONS A L’AULA DE REPÀS 
DEL LOCAL SOCIAL

ACABAT D’UN TRAM DE RUTA VERDA 
DEL VEÏNAT DE LA BRUGUERA I AR-
RANJAMENT D’UN FLONJALL

INSTAL·LACIÓ D’UN REGULADOR DE 
FLUX A L’ENLLUMENAT PÚBLIC

La pissarra ha canviat de lloc El flonjall reomplert i compactat
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El 5 d’abril passat, com cada any, per aquestes dates es va 
celebrer la Reunió del poble on l’alcalde i els regidors van po-
der explicar quines són les actuacions que s’han dut a terme 
durant l’any 2013 a cada un dels àmbits de les seves compe-
tencies, així com el previstos per a la propera anualitat, el 
pressupost 2013 i 2014, etc. 

L’alcalde Lluís Freixas va començar la seva intervenció fent 
una repassada de quines són  les competències dels membres 
de l’equip de govern. I seguidament va enumerar i explicar les 
obres previstes pel 2014 i  les  previstes per als propers anys.

En  acabar, cada regidor/ra van parlar dels temes propis de 
seu departament. En Joan Gumbau, de Benestar Social, va 
parlar del Consultori Local, del Casal de Jubilats, de la Festa 
Homenatge a la gent gran, de la caminada i la castanyada. 
També va detallar les actuacions de manteniment realitzades 
al Local Social, a l’Església i al Pavelló.

L’Eliseu Carreras va esmentar les obres i actuacions realitza-
des a nivell urbanístic al 2013 i 2014 i de les previstes pel que 
queda d’aquesta anualitat.

L’Anna Bancells va comentar actuacions fetes en aspectes de 
Medi Ambient, del Musicant, de la Colla Gegantera, del Con-
curs de pessebres i de la Cavalcada de Reis.

L’Àlex Carrera va repassar el Casal d’estiu, la Llar d’infants, 
les activitats formatives del Local Social, la coordinació amb 
els centres escolars públics i la Biblioteca.

REUNIÓ DE POBLE

Actuació Vots % Euros

Ajudes socials 37 23,72% 2.846,16 €

Museu del camp 13 8,33% 1.000,00 €

Festa Major 16 10,26% 1.230,77 €

Fira 18 11,54% 1.384,62 €

Activitats per a joves 14 8,97% 1.076,92 €

Activitats Casal de jubilats 16 10,26% 1.230,77 €

Local social 17 10,90% 1.307,69 €

Activitats lúdiques i cultu-
rals diverses

11 7,05% 846,15 €

Altres
-AE Campllong
- Tanca pista exterior

5
9

3,20%
5,77%

384,61 €
692,31 €

Totals 156 100,00% 12.000 €

L’Esther Roqueta  va fer referència a l’edicions locals: El Gra i 
la Palla, el web, l’agenda d’activitats, la redacció del llibre de 
Campllong, d’esports i de turisme.

En els pressupostos participatius es van atribuir 12.000 € amb 
destinació a actuacions diverses. Les activitats seleccionades 
per la destinació de recursos van ser aquelles que van obtenir 
un mínim de 5 vots entre el total de vots emesos. El total de 
vots va ésser de 156.

Els resultats de la consulta popular formulada a la reunió del 
poble, d’aplicació dels criteris de màxima participació en quant 
a la distribució dels recursos municipals, van ser:  

Després d’un mes de gener encara  centrat en les activitats 
nadalenques al Local Social es varen tornar a engegar les 
activitats i els cursos habituals. Vàrem començar posant-nos 
en forma, després dels àpats abundants propis d’aquestes 
dates, amb una jornada intensiva d’activitat física al Parc de 
Salut.

Del mes de març cal destacar la interessant xerrada sobre la 
bioneuroemoció, que ens va ensenyar una manera diferent 
d’entendre i interpretar la medicina tradicional.

LOCAL SOCIAL
Durant el segon trimestre cal destacar l’estrena d’una nova 
infraestructura del Local Social: el teatre. Hem equipat l’es-
cenari de la Sala Gran amb cortines i llums per fer-hi tot tipus 
de representacions teatrals i musicals. Vàrem poder estre-
nar les cortines amb l’actuació de la pallassa "La Bleda" que 
va tenir una nombrosa afluència de públic familiar.

Una activitat que cal destacar per sobre de les altres va ser 
el taller de mones de Pasqua que es va fer durant les vacan-
ces de Setmana Santa i que va tenir una molt bona accepta-
ció entre els més petits. Van sortir-nos unes mones boníssi-
mes i d’allò més originals!

I per acabar, us expliquem que a aquest tercer trimestre 
s’ha engegat una nova activitat esportiva, el zumba. És una 
disciplina de fitness d’origen colombià que combina rutines 
aeròbiques amb ritmes llatinoamericans (samba, salsa, cum-
bia...) Ha tingut tan bona acollida que s’han hagut de fer 2 
grups setmanals.
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El taller de mones de Paqua!Sessió de zumba

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
Durant el mes de gener, els jubilats ens vam abocar a les 
festes de Nadal i ens vam quedar a casa tot fent de maina-
ders de néts i besnéts i, també, preparant exquisits guisats 
per als dies més assenyalats de l’any.

Durant el mes de febrer, el Casal de Jubilats de Campllong, 
juntament amb la Federació de casals i entitats de comar-
ques gironines, vam programar una excursió per anar tres 
dies a veure el carnaval de Sitges. Tot i això, el fred enca-
ra ens feia patir una mica i els de Campllong vam decidir 
quedar-nos a casa. Cal dir però, que va ser un èxit rotund 
que ens va animar molt a participar a properes excursions. 
Això d’ajuntar-nos amb aquesta federació ha sigut un gran 
encert. I a més, cal dir que us estem preparant una petita 
sorpresa pel mes de juny on hi col·laborarem tots els casals 
de l’associació.

Durant el mes de març 
vam fer l’Assemblea 
anual de socis del Casal 
de Jubilats. En aquesta 
trobada vam comentar 
tant els números com 
les activitats de l’any 
passat i les que tenim 
planificades per dur a 
terme aquest any. A 
partir d’aquí, també 
vam decidir el dia que 
es realitzaria la 2a Di-
ada del Soci que serà 
el pròxim 21 de juny. 
Aquesta trobada va de-
dicada a tots els socis i 

sòcies del Casal de jubilats que col·laboren amb nosaltres 
any rere any. Es realitzarà un dinar amb un preu simbòlic 
de 5 € per als socis. I per qui també vulgui venir i no en 
sigui soci, un cost de 15 €. Després de l’àpat, hi haurà ball 
a càrrec d’en Pep i la Ma José. Cal anar a encarregar i a 
buscar els tiquets del dinar al Local Social de Campllong, 
abans del 10 de juny. Així us podrem tenir en compte per 
tal de compartir aquest fantàstic dia amb tots nosaltres. 
I els que vulgueu saber primer què hi ha per menjar, po-
deu trucar al 972 46 07 87, de 5 a 9 de la tarda, i allà us 
informaran del menú.

En definitiva, per tal de continuar el nostre relat i ja anar 
per acabar, val a dir que el mes d’abril els jubilats ens 
vam centrar a organitzar la Diada del soci, la sorpresa que 
tenim preparada pel mes de juny i alguns de nosaltres a 
participar en certes tasques de la Fira Comarcal de Prima-

vera de Campllong. La 
Rossita per exemple, va 
esmenar-se a recrear el 
Ferrari de l’Alonso fet 
de ferralla i pintat d’un 
vermell impecable que 
es va exposar al pavelló 
polivalent. I gent com la 
Maria, va mirar d’ajudar 
amb tot el que va poder 
fent les torrades del bar. 
Fins i tot n’hi havia algun 
a la parada de l’Assem-
blea Nacional Catalana!

Una fira esplèndida i 
plena de voluntaris.El cotxe de la Rossita
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Ja hem acabat el segon trimestre 
i volem explicar-vos tot el que hem 
treballat i com de bé ens ho hem 
passat!!!

Al febrer ens va venir a visitar el 
Rei Carnestoltes i ens va portar una 
carta amb unes ordres que havíem 
de complir, va ser molt divertit!!! 
Durant aquest trimestre també hem 

treballat la primavera fent un munt d’activitats com pintar el 
vidre de l’escola amb les mans, cantar cançons, anar a passe-
jar tot veient els camps plens de flors… Els més grans hem 
anat a fer passejades pel poble tot jugant als diferents parcs 
Ara ja hem arribat el tercer trimestre i  som molt grans!
També hem jugat amb paper de vàter, amb els mòduls de psi-
comotricitat i al pati ens ho passem molt bé! 

Aquest curs està passant molt ràpid i hem de preparar una 
festa molt divertida per final de curs!!! Ja us ho explicarem…

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
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XXXII FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA
Enguany s’ha celebrat la XXXII edició de la Fira Comarcal de 
Primavera, fira multisectorial de referència en el món comercial 
i rural i en un reclam per al visitant en general d’arreu de les co-
marques gironines.

Convé destacar la visita de Santi Vila, conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, que va ser rebut a l’Ajuntament, va signar el llibre de 
visites i va fer una visita pels espais de la Fira. També ens va vistar 
el conseller Felip Puig, que va vistar amb molt d’interès la Fira.

La programació d’enguany anava carregada d’activitats a totes 
les hores com el XI Concurs de Pintura ràpida, el IX Concurs mor-
fològic de burro català, el XVII Concurs de paletes, el IX Concurs 
de maquinistes, les Jornades tècniques, la XX Tractorada de trac-
tors antics, el XX Concurs d’agility, la Gimcana de cavalls, el VIII 
Concurs de ratafia, la III Trobada de vehicles clàssics, el Campio-
nat de Pony Games-Open, el XXXII Concurs Morfològic de vaques 
de raça frisona, el XXXII Concurs de treball monogràfic de ramat 
i gos d’atura català, la Passejada amb mostra de pagesia tradici-
onal, la XI Trobada d’intercanvi de plaques de cava, l’Exhibició de 
tallar troncs i fer figures amb troncs, l’Exhibició d’esports rurals 
bascos, l’Exhibició de treballs de pagès amb maquinària antiga, el 
VIII Concurs social d’enganxe, l’Exhibició del batre, les diferents 
exposicions, mostres i mercats, etc. 

A les diferents activitats, se n’hi sumen de noves com la demostra-

ció de camions i màquines ràdio control escala 1/14, l’Instagram 
your city, exhibicions de balls country i el I Premi Torneig de bitlles 
catalanes, totes amb molt bona acollida de participants i públic.

Dins el gran nombre d’activitats cal destacar el el XXXIIè concurs 
morfològic de vaques frisones, que enguany va aconseguir un re-
cord de participació amb 83 caps de bestiar de 17 granges d’arreu 
de Catalunya que, juntament amb l’exhibició de diferents tipus de 
talls de troncs, va ser una de les activitats amb més concurrència.

El temps ens va ajudar a arrodonir un cap de setmana amb un 
gran nombre de visitants (30.000) que van poder gaudir de la gran 
varietat d’activitats que té la nostra Fira.

Igual que un gran nombre de visitants, també hi ha hagut un gran 
nombre de col·laboradors que ja sigui en l’organització o en ajudar 
de valent durant la Fira han fet posible que un any més la Fira hagi 
estat un èxit! Moltes gràcies a tots!

Aquest any tots hem tingut feina de valent, des dels del bar, als 
encarregats de les diferents activitats, als de les taquilles, als dels 
aparcaments, etc. I és que la Fira de Campllong és la nostra Fira, 
la del nostre poble i de tots els col·laboradors que treballen de va-
lent, ja sigui durant tot l’any fent els preparatius o durant els dies 
de la Fira, tots amb la mateixa finalitat, que any rere any sigui tot 
un èxit! Moltes gràcies a tots i us esperem l’any vinent!
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Aquest any la colla de Campllong i Sant Andreu Salou que ja 
compta amb 85 membres hem voltat arreu amb la nostra Disco 
Fashion. El tret de sortida va ser la Rua de Santa Coloma de 
Farners, seguida de Campllong, Olot, Llagostera i Tossa de Mar.

Un mes de març ple de bon ambient i alegria. La música del 
grup ABBA ens va fer viure moments molt, molt divertits! 
Ballar, cantar, riure,.... objectiu aconseguit. L’any que ve més! 
A reveure!

CARNAVAL
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En el marc de la Fira Comarcal de Primavera, el 27 d’abril es va 
organitzar la 1a trobada Instagram your city, gestionada pel Pa-
tronat de Turisme Costa Brava Girona, el Consell Comarcal del 
Gironès  i la implicació absoluta de l’Ajuntament de Campllong.

Instagram your city és una acció de màrqueting en la qual 
les persones inscrites en el concurs fan i pengen fotos per 
fer conèixer un municipi. La trobada inclou un esmorzar per a 
tots els participants i una visita guiada pel municipi, durant la 
qual es fan fotografies dels llocs visitats. Un cop publicades 
les fotografies a Instagram mitjançant el hashtag (etiqueta) 
establert, s’escullen les millors fotografies i s’obsequien els 
guanyadors amb premis oferts per establiments del municipi.

L’objectiu és assolir un banc d’imatges i així promoure els mu-
nicipis, les comarques i la destinació Costa Brava Pirineu de Gi-
rona a internet. La compartició de les fotos a les xarxes social 
fa que els municpis tinguin  més visibilitat a les xarxes socials. 
A més, es fidelitzen els seguidors a les xarxes socials i això in-
crementa els perfils que esgueixen el Patronat, la comarca i el 
propi municipi.
 
Valorem satisfactòriament l’acció on es varen compartir fins a 
334 fotos per part de 46 usuaris diferents arribant a un total 
de 34.871 usuaris i un total de 14.298 m’agrada, la qual cosa 
ja és un valor afegit més a la Fira de Primavera de Campllong 
2014 i per la descoberta i notorietat de Campllong.

Marc Casanova es mostra intractable a la duatló Camp a tra-
vés de Campllong i s’erigeix com a un dels clars candidats a 
guanyar la lliga Terres de segadors. Campllong va gaudir de la 
participació d’uns 250 duatletes i va tenir el complement ideal 
amb els Segadors xics per fer-ne una prova propera i familiar 
amb cabuda per a tothom.
El diumenge 18 de maig passat, Campllong va acollir la quarta 
prova del calendari de la lligueta de duatlons populars Terres 
de Segadors. En un circuit divertit i exigent, format per 8 km 
de córrer molt ràpids amb petites sorpreses i corriols  i 27 de 
BTT a on hi havia terreny per a tothom (pista, corriols, triale-
res, pujades...). Marc Casanovas va superar Xavier Ferrer en 
sis segons a la línia d’arribada si bé Ferrer competia en la ca-

INSTAGRAM YOUR CITY

LA DUATLÓ CAMP A TRAVÉS ES CONSOLIDA COM A UN REFERENT!
tegoria de parelles masculines amb Dani López. Els vencedors 
en la resta de categories van ser: Adrià Bachs i Andrea Ruiz 
(parelles mixtes), Núria Lauco (individual femení) i Meritxell 
Solà i Judith Pont (parelles femení). Cal destacar la partici-
pació dels esportistes locals Joan Gumbau, Jordi Coromina, 
Gemma Gumbau, Àlex Carreras, Romà Martín i Àngel Gich; 
especialment Àngel Gich, que va aconseguir el millor parcial 
total, en la part BTT, amb un temps d’1h i 21min. Pel que fa als 
Segadors xics, vam tenir una gran participació de nens i nenes 
del poble que van voler gaudir de la prova no competitiva. Fi-
nalment, agraïm als quasi 50 col·laboradors el seu suport per 
fer que tot sortís rodat un anys més. Esperem seguir organit-
zant proves d’aquesta qualitat.

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 desitja un bon 
estiu i, tal i com us vàrem co-
mentar en l’anterior número, 
us exposem un altre servei que 
oferim des del Serveis Socials.

AJUDES TÈCNIQUES I SERVEI DE TERÀPIA 
OCUPACIONAL

De què es tracta?
El banc d’ajudes tècniques (AT) i el Servei de Teràpia Ocupacio-
nal dóna resposta a la complexa problemàtica que comporta la 
cura de persones amb diferents graus de dependència. El Ser-
vei, a més d’assessorar i d’oferir dispositius AT per millorar la 
funcionalitat en les tasques de la vida diària, assessora en tècni-
ques rehabilitadores / compensatòries i ergonomia, orienta en 
adaptació de l’entorn i supressió de barreres arquitectòniques i 
ofereix formació de manera informal als cuidadors.

Qui hi pot accedir?
Totes aquelles persones que resideixen al municipi de 
Campllong  

A on em puc adreçar?
Als Serveis Socials municipals. Aquests faran una valoració de la 
situació i realitzaran la corresponent fitxa de derivació.
 
Procediment
La terapeuta ocupacional vindrà al domicili per tal de valorar la 
persona i si s’escau al domicili.

La persona amb discapacitat/dependència i/o els Familiars/cui-
dadors podran exposar aquelles dificultats que se li presenten 
en la cura de la persona i la Terapeuta assessorà i/o donarà tèc-
niques/pautes, per tal de sol ventar la dificultat que s’exposa.

L’equip de Serveis Socials bàsics de Campllong

L’EQUIP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE CAMPLLONG

PER QUÈ ÉS IMPORTANT FER EXERCICI FÍSIC?
Per mantenir la salut són necessaris trenta minuts d’activitat físi-
ca moderada, cinc dies per setmana. El sedentarisme augmenta 
el risc de patir diverses malalties i causa el 5,5% de la mortalitat 
al món. Aquests en són els beneficis físics:

- Està demostrat que les persones físicament actives viuen més 
anys que les sedentàries i amb millor qualitat de vida. 
- Amb l’exercici físic es redueix la possibilitat que patim un infart 
de miocardi o cerebral, que patim osteoporosi, que ens tornem 
diabètics o hipertensos, que el nostre colesterol pugi a límits peri-
llosos, que ens tornem obesos o que aparegui un càncer de còlon.
- Ens pot ajudar a deixar el tabac, l’alcohol i altres drogues.
- Amb la pràctica regular d’exercici físic podem menjar més quan-
titat d’aliments i amb més varietat sense problemes per mantenir 
un pes corporal adequat i una forma corporal atractiva.

A més, l’exercici físic també proporciona beneficis psicològics:

- Augmenta el benestar psicològic, autocontrol, autoeficàcia, sa-
tisfacció sexual, imatge corporal positiva, estabilitat emocional i 
funcionament intel·lectual.

- Disminueix l’ansietat, depressió, l’estrès i fòbies, entre d’altres.

No hi ha un tipus d’activitat física idoni per a tothom, cadascú pot 
trobar el que més s’adapti a les seves necessitats. En alguns ca-
sos fent activitats esportives; en altres sumar diverses activitats 
de la vida diària. El més important és la constància i la regularitat, 
per garantir una bona forma física.

Activitat física per adults
La millor opció per a la salut és ser actius de manera habitual, 
amb un mínim de trenta minuts diaris d’activitat física. Es pot fer 
exercici al gimnàs o al poliesportiu, però l’activitat física es pot 
realitzar de mil i una maneres al llarg del dia:

- Desplaçeu-vos a peu, amb bicicleta o amb patins per anar a la 
feina, a l’escola o a comprar. 
- Sortiu a caminar, feu els encàrrecs a peu 
- Pugeu per les escales en lloc de l’ascensor o escales mecàniques.
- Aparqueu el cotxe una mica més lluny del que és habitual, o bai-
xar de l’autobús o del metro una o dues parades abans. 
- Jugueu amb els nens o amb el gos. 
- Feu les feines de casa o petites reparacions i treballeu a l’hort o jardí.
- Balleu. 
- Feu bicicleta estàtica o cinta rodant mentre mireu la televisió.
- Feu passejades familiars, aneu a buscar bolets.

A Campllong disposeu d’un parc urbà en un entorn preciós. Els 
Parcs Urbans de Salut són conjunts d’aparells que conformen un 
circuit dissenyat per realitzar exercici físic moderat. Estan instal·
lats a l’aire lliure i a l’espai públic, en punts del municipi on hi ha 
una afluència de persones i recursos socials i esportius pròxims.

Per conèixer les dates de les properes dinamitzacions als Parcs 
Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables de Campllong et pots 
posar en contacte amb el Consell Comarcal del Gironès: Josep 
Rabasseda 972 213 262 (Àrea de Medi  Ambient).
 
Infermeria Consultori Campllong

SALUT



El gra i la palla A31

La  vida del poble

AQUEST PROPER TRIMESTRE...

 
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
Els dijous 19 de juny, 17 de juliol i 21 d’agost

LA NETEJA VIÀRIA ES FARÀ ELS DIES:
Els dijous 19 de juny, 17 de juliol i 21 d’agost. 

ACTIVITATS:
FESTIVAL DEL LOCAL SOCIAL
8 de juny, a les 7 de la tarda.

DIADA DEL SOCI DEL CASAL DE JUBILATS 
21 de juny, a 2/4 de 2 del migdia.

FESTA DEL SEGAR 
21 de juny, a les 6 de la tarda.

REVETLLA DE SANT JOAN 
23 de juny, a les 9 del vespre.

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

FESTIVAL EMERGENT 
5 de juliol, a 2/4 de 10 del vespre

FESTA MAJOR 
Del 14 al 31 d’agost 

MUSICANT 
Del 26 al 29 d’agost

BALL DE JUBILATS:
JUNY: Dies 4 i 18
JULIOL: Dies 2, 16 i 30
AGOST: Dia 13




