


2
El gra i la palla

Carta de l’alcalde

Pot ser que, després d’uns anys en què aquest tema està a 
sobre la taula, ja és hora que en aquest bulletí en parlem, 
encara que sigui per la influència de la proximitat d’aquest 
últim 11 de setembre. En tot cas, és una realitat que aquest 
debat, impulsat per una diversitat de partits polítics i enti-
tats cíviques del nostre país, està viu, també en el nostre 
poble i seria absurd no parlar-ne. I així hem vist com la 
Festa Nacional de Catalunya ha passat a ser una festa més 
reivindicativa que res més, com temps enrera era una fes-
ta d’assentament d’una realitat nacional diferent. 

Molts dels nostres veïns/es van participar l’any passat a la 
cadena humana que va anar d’un extrem a altre de Catalu-
nya. Aquest any la "V", o Via Catalana, s’ha fet a Barcelona, 
amb el vèrtex a Glòries i amb un braç  cap a la Diagonal i 
un altre cap a Corts Catalanes. Totes dues de quilòmetres 
llargs que van aconseguir una mobilització rècord al món  
i que van deixar un clar sentiment latent en el cor d’una 
bona part de la població del país i del nostre poble en par-
ticular. Tampoc no podem obviar que no tothom participa 
d’aquestes demandes.

Aquests dies hem vist en un altre país d’Europa com és 
Escòcia, com es poden resoldre aquets temes. Ho hem vist 
com ho han fet a la Gran Bretanya, fàcil i senzill i amb 
una única paraula per a definir-ho: "democràcia". Tot està 
aclarit i ara, tothom a treballar i a fer país i segur que en 
15/20 anys o una generació (si les parts compleixen els 
acords) no en sentirem a parlar. Quina diferència amb l’Es-
tat Espanyol. Aquí busquen que les diferències de criteris 
entre parents o veïns, entre els que "sí-sí", els "sí-no" i els 
"no-no", esdevingui quelcom més. El seny ha de prevaldre. 
Però si les enquestes diuen que el 85% està d’acord amb 
què es voti, si la mateixa societat té clar que és indispen-
sable que per a fer net s’ha de  "votar," és simple... no? És 
assenyat al temps que estem discutir el dret dels pobles 
a decidir? Doncs no cal que us ho digui. Avui dia, la gent 
ja no s’ho creu tot si no que som grans i som capaços de 
separar el gra de la palla de les prèdiques, debats, mítings 
o simplement de les noticies.

També voldria aprofitar el tarannà d’aquestes ratlles pe 
fer un incís sobre el respecte als símbols del país, a la 
seva infrautilització o mega utilització. Tant si és per una 
banda com per l’altra, és important que intentem sempre 
que se’n pugui preservar el respecte.

Aquests dies hem celebrat a Campllong la Festa Major i 
també el Musicant. Espero que la majoria de vosaltres ha-
gueu pogut gaudir i participar d’aquelles parts d’aquestes 
activitats que hagin estat del vostre interès i si la vostra 
participació ús ha fet sentir més de Campllong, més que 
millor. Si l’objectiu del sentiment o de la participació no 
s’ha assolit, vol dir que potser s’haurien de fer les coses 
de diferent forma i ens ho pots fer saber o millor pots 
fer-te voluntari per participar en l’organització o gestió 
d’aquestes activitats. Us vull recordar que ningú no pot 
estar exclòs de participar en les activitats del poble, que 
són unes quantes i variades. Ens hi animem?

Canviant de tema, i just abans de sortir aquest escrit, hem 
tingut al nostre municipi una pluja amb una intensitat tal 
que ha provocat diversos estralls i danys al nostre poble. 
Per sort, les persones no n’han estat afectades per danys 
físics. No cal que us digui que l’Ajuntament és posarà a 
treballar en tots aquells àmbits en què sigui competent. 
I en aquells en què no ho sigui, exigirà als que tenen les 
solucions a les seves mans que vagin per feina i donin so-
lucions als afectats. En aquests moments tenim localitzats 
els problemes. Ara cal pensar en les solucions, siguin tèc-
niques o econòmiques i  esperem que en el temps neces-
sari per a fer les oportunes gestions puguem resoldre els 
dèficits. 

Salut a totes i tots.                                       
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

DRET A DECIDIR
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 29 
DE MAIG DE 2014

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀ-
RIA DEL DIA 24/04/2014, DE LA SESSIÓ EXTRAORDI-
NÀRIA I URGENT DEL DIA 30/04/2014 I DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 15/05/2014 
S’acorda l’aprovació dels esborranys de les actes de les sessions de 
data 24/04/2014, 30/07/2014 i 15/05/2014.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde exposa que el dia 6 de maig de 2014 va assistir a la Co-
missió d’Urbanisme que es va celebrar el municipi de Santa Coloma 
de Farners.

El Sr. Alcalde manifesta també que el dimarts dia 20 de maig de 2014 
va assistir juntament amb l’Alcalde de Fornells, Sr. Mateu Parera-Ni-
eto i Perich, al Departament de Carreteres de la Diputació de Girona 
per informar-se de la tramitació del camí de Fornells (antiga carre-
tera de Tossa) en el seu traspàs de la titularitat d’aquesta carretera 
a la Diputació de Girona.

Finalment, el Sr. Alcalde vol fer referència a la celebració de les elec-
cions al Parlament Europeu 2014 que varen tenir lloc a la seu de la 
corporació el diumenge dia 25 de maig de 2014, amb els resultats 
que s’exposen a continuació, i amb un grau de participació del 55% .

Que d’un total de cens electoral de 356 persones, varen participar en 
la votació 195 electes d’aquests, amb els resultats que segueixen:

Vots nuls: 1
Vots en blanc: 2

Votació resultant de les candidatures:

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 3

Partit Popular (PP)   6

Convergència i Unió - Coalició per Europa (CiU)   95

Partit Animalista contra el Maltractament Animal (PACMA) 2

Esquerra Republicana - Nova Esquerra catalana - Catalu-
nya-SÍ - l’Esquerra pel dret a decidir (ERC-NECat-EPDD)

76

Partit X. Partit pel futur (Partit X) 1

Agrupació d’electors DER (Discapacitats i malalties rares)  1

Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternati-
va: L’esquerra plural (ICV-EUiA) 

 4

Podem-Podem  3

Moviment de renovació democràtica ciutadana, moviment 
Red (Moviment RED)    

1

TOTAL DE VOTS EMESOS:   195

El Sr. Alcalde, també exposa que ahir, dia 28 de maig de 2014, va 
assistir en el Consell d’Alcaldes i en el qual es varen tractar els se-
güents temes:

- Els serveis que presta i ofereix l’Associació Catalana de Municipis 
als ajuntaments
- Donar compte de les actuacions que en l’àmbit de Medi Ambient 
s’han dut a terme, especialment en l’assumpte de la recollida de re-
sidus sòlids

- Donar compte de les actuacions del departament de serveis socials, 
així com de l’activitat de l’Escola de Música.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
La Sra. Regidora, Roser Freixas i Puig, exposa que els dies 26 i 27 
d’abril va tenir lloc la XXXII celebració de la Fira de Primavera de 
Campllong amb una participació de 25.500 visitants.

Que a la Fira hi varen participar un total de 252 expositors, distribuïts 
146 en parades exteriors, 75 en espais comercials exteriors i 31 en 
estands comercials a l’interior de la carpa comercial.

Que aquest any la fira ha tingut com a novetats, la participació del 
grup d’alumnes de country de Campllong mitjançant una exhibició; el 
primer torneig de bitlles catalanes i el primer, concurs d’Instagram. 
Per contra, l’exhibició de gos d’atura català amb oques no s’ha rea-
litzat dins el programa d’activitats de la Fira.

També manifestar que el dissabte següent a la celebració de la Fira, 
el dia 3 de maig de 2014, va tenir lloc el sopar d’agraïment als col-
laboradors que de manera desinteressada ajuden a l’organització de 
la fira i al seu desenvolupament, així com també es va homenatjar els 
voluntaris més actius i que fa més temps que treballen per la Fira. 
Aquest homenatge consisteix en atorgar a les persones escollides 
un reconeixement per la seva tasca en la fira. Aquest any 2014 es va 
atorgar l’escorredora gran pel reconeixement de la seva trajectòria 
dins la fira, el Sr. Jordi Lamiel i, les altres dues escorredores de 
reconeixement per la seva participació en l’organització de la Fira es 
varen entregar el Sr. Jose Luis Zuñigan i el Sr. Josep Sureda.

El Sr. Regidor, Àlex Carrera i Llinàs, exposa que el divendres dia 16 de 
maig de 2014 va finalitzar el termini de presentació d’inscripcions a la 
Llar d’Infants Municipal de Campllong "El Tractoret", durant el qual, 
per primera vegada des de la seva obertura del curs 2011-2012, s’han 
presentat més sol·licituds d’inscripcions que places que pot oferir el 
centre educatiu. El regidor també manifesta, que a les 18:00 hores del 
dia d’avui, dia 29 de maig de 2014, s’ha dut a terme el sorteig públic pel 
desempat d’accés a la Llar d’Infants de Campllong.

El Sr. Carrera, també manifesta que el dilluns dia 26 de maig va co-
mençar el període de preinscripcions en el Casal d’Estiu de Camp-
llong, i que dura fins el 6 de juny de 2014.

La Sra. Regidora Ester Roqueta, exposa que el diumenge dia 18 
de maig de 2014 es va celebrar la tercera Duatló en el municipi de 
Campllong dins una lliga que s’ha desenvolupat en diferents munici-
pis de la comarca de Girona (Sils, Bescanó, Santa Coloma de Farners 
i les Mines d’Osor). Que l’esdeveniment esportiu va tenir una bona 
acollida, amb una participació de 200 concursants, aproximadament. 

La mateixa regidora també explica que aquest matí, del dia 29 de 
maig de 2014, s’ha reunit amb un representant de l’empresa "Aman-
tis" de confecció de pàgines web que li ha exposat la seva crítica i 
millora de funcionament per la pàgina web corporativa.

El regidor Sr. Àlex Carrera juntament amb la regidora Sra. Ester 
Roqueta també expliquen que el diumenge 8 de juny de 2014 a les 
19:00 hores es farà el primer festival dels cursos que es realitzen 
en el Local Social de Campllong. Consisteix en fer una jornada de 
demostració pública dels cursos que s’han desenvolupat al llarg de 
l’any amb una petita representació en cada àmbit corresponent, i per 
tancar la festa es farà un pica-pica.

Cop d’ull a les actes municipals



4
El gra i la palla
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El regidor, Sr. Eliseu Carreras, també exposa que s’han netejat ca-
mins i cunetes, així com la riera de Campllong.

El regidor, Sr. Joan Gumbau, explica que s’ha canviat l’educadora 
social per circumstàncies personals dels treballadors.

4t.-DELEGACIÓ EN EL CONSELL COMARCAL DEL GI-
RONÈS DE LA GESTIÓ, CONTRACTACIÓ I EXECUCIÓ 
DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ 
DE LA BRUGUERA”.
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. DELEGAR el Consell Comarcal del Gironès la gestió, con-
tractació, execució de l’obra titulada "PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM 
DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA", actuació inclosa com a inversió en el 
PUOSC 2014-2016, així com la direcció tècnica i control posterior 
d’execució de les obres.

5è.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN-
TRE ELS AJUNTAMENTS DE CAMPLLONG, SANT AN-
DREU SALOU, LLAMBILLES I CASSÀ DE LA SELVA, 
PER A LA SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT. 
Cursos: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració entre els ajuntaments 
de Campllong, Sant Andreu Salou, Llambilles i Cassà de la Selva, per a la 
socialització dels llibres de text pels cursos 2014/15; 2015/16 i 2016/17. 
Adjunto com annex text articulat del conveni objecte d’aprovació.

Annex: TEXT ARTICULAT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
ELS AJUNTAMENTS DE CAMPLLONG, SANT ANDREU SALOU, LLAMBI-
LLES I CASSÀ DE LA SELVA, PER A LA SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES 
DE TEXT. Cursos 2014/2015; 2015/2016 i 2016/2017.

"Cassà de la Selva, 2014,

R E U N I T S : 
D’una part, el senyor Enric Bagué i Vilà, Alcalde de l’ajuntament de 
Cassà de la Selva, amb CIF P1704900H.

D’altra part el senyor Josep Maria Vidal Vidal, Alcalde de l’ajunta-
ment de Llambilles, amb CIF P1709700G. 

El senyor Lluís Freixas Vilardell, Alcalde de l’ajuntament de Camp-
llong, amb CIF P1704200C.

El senyor Francesc Xavier Casanova Busquets, Alcalde de l’ajunta-
ment de Sant Andreu Salou, amb CIF P17016600J.

Les parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, 
per formalitzar el present conveni. 

ANTECEDENTS
D’acord amb l’actual marc legal que assenyala que totes les per-
sones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en con-
dicions d’igualtat, els ajuntaments que subscriuen aquests conveni 
han acordat establir un ajut a les famílies amb fills i filles que cursin 
primària a l’Escola Puig d’Arques, l’Escola Aldric, o el Col·legi La Sa-
lle, per adquirir els llibres de text mitjançant un ajut econòmic que 
es donarà per cada alumne inscrit en els centres docents de Cassà 
de la Selva i que s’acullin al Projecte de Socialització de Llibres de 
Text. Aquests ajut es canalitzarà a través de les AMPA dels centres 
escolars, d’acord amb allò establert en el Projecte. 

Es formalitza el present conveni segons les següents: 

CLÀUSULES 
Primera.- Aquest conveni té per objecte atorgar un ajut econòmic als 
alumnes de primària matriculats als centres educatius de Cassà de 
la Selva, que s’acullin al Projecte de Socialització de Llibres, per tal 
d’aprofitar i reutilitzar els llibres de text, tant els d’ús particular com 
els d’ús comunitari. 

Segona.- L’import econòmic de l’ajut que s’atorgarà per cada alumne 
inscrit en el Projecte de Socialització de Llibres es calcularà d’acord 
amb el número d’alumnes de cada escola inscrits i el nombre d’alum-
nes de cada curs escolar que s’inclouen en el Projecte. 

Tercera.- Amb la finalitat d’establir l’import de l’ajut, cada inici de 
curs escolar, l’Ajuntament de Cassà sol·licitarà a l’AMPA una relació 
dels alumnes inscrits en el Projecte de Socialització de Llibres de 
Text, on s’indiqui el nom del centre, els de l’alumne, el curs i el mu-
nicipi en el qual estan empadronats. L’Ajuntament de Cassà enviarà 
una còpia de la relació a la resta d’Ajuntaments adscrits a aquest 
conveni (Campllong, Sant Andreu Salou i Llambilles) juntament amb 
la corresponent liquidació del cost dels llibres. 

Quarta.- L’aportació econòmica doncs, dels ajuntaments de Camp-
llong, Sant Andreu Salou i Llambilles, serà l’equivalent a la suma total 
del nombres d’alumnes inscrits en els centres docents de Cassà de 
la Selva que s’hagin acollit al Projecte de Socialització de Llibres de 
Text, i que estiguin empadronats en el respectiu municipi. Els ajun-
taments de Campllong, Sant Andreu Salou i Llambilles abonaran l’im-
port que els pertoqui a l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en un únic 
pagament abans del 31 de desembre de cada anualitat. 

Cinquena.- L’Ajuntament de Cassà de la Selva farà efectiu un únic 
pagament a les AMPA de cada escola de primària, corresponent a la 
quantitat total dels alumnes inscrits en el centre que s’hagin acollit 
al Projecte de Socialització de Llibres de Text, a càrrec de la partida 
pressupostària que correspongui i en un número de compte destinat 
només al Projecte de Socialització de Llibres. 

Sisena.- El compliment dels compromisos econòmics que els esmen-
tats ajuntament contreuen en virtut d’aquest conveni resta condicio-
nat a l’existència de crèdit pressupostari específic, adient i suficient, 
en els pressupostos municipals dels exercicis anuals corresponents. 

Setena.- El present conveni produirà efectes a partir de l’inici del 
curs escolar 2014/2015 i fins el curs 2016/2017 (inclòs) en què fina-
litza la vigència del Projecte de Socialització de Llibres. 

Vuitena.- Seran causes de resolució d’aquests conveni, el mutu acord en-
tre les parts o l’incompliment per alguna d’elles de les seves clàusules. 

I en prova de conformitat signen aquests document, en el lloc i data 
inicialment esmentats a l’encapçalament. 

6è.- DONAR COMPTE DE LA REVOCACIÓ DE LA DELE-
GACIÓ DE COMPETÈNCIA DE L’ALCALDE A LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. REVOCAR, per raons d’eficàcia en la gestió pressupos-
tària i pel compliment de la normativa de morositat, la delegació de 
competència de l’Alcalde a la Junta de Govern Local, que va tenir 
lloc mitjançant decret d’Alcaldia núm. 77/2011 de data 27 de juny de 
2011, en matèria de disposició i ordenació de despeses.
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La resta de delegacions resten inalterables.

SEGON DONAR-SE per assabentat i amb coneixement de la revoca-
ció de la delegació de competència en matèria de disposició i ordena-
ció de despeses de l’Alcalde a la Junta de Govern Local.

7è. FESTES LOCALS 2015. ESTABLIMENT
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Proposar les següents dates com a diades de festa local 
pel proper any 2015: 1 de juny i 24 d’agost.

8è.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚM. 26, REGU-
LADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A 
CURSOS, JORNADES, TALLERS, CASALS O ALTRES 
ACTIVITATS CULTURALS, DE LLEURE, ESPORTIVES, 
FORMATIVES O LÚDIQUES
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. APROVAR la modificació en la redacció dels annexos en 
els següents termes:

On diu annexos tarifes curs 2013/2014 ha de dir: "Annexos tarifes"
On diu Casal de Nadal 2013/2014 ha de dir: " Casal de Nadal"
On diu Casal d’Estiu 2013 ha de dir: "Casal d’Estiu"

SEGON. APROVAR la modificació de l’annex tarifes del casal d’estiu, 
per raons d’adequació al calendari per a l’any 2014, i que quedarà 
redactat de la següent manera:

CASAL D’ESTIU
Matins de 9 a 1 Empadronats a 

Campllong
No empadronats a 

Campllong

Del 25/06 al 25/07 175 € 220 €

Del 28/07 al 29/08 175 € 220 €

Del 1/09 al 10/09 60 € 70 €

Per setmana 40 € 50 €
 
TERCER. APROVAR els preus públics pel servei de Summer english, 
com activitat addicional del casal d’estiu de Campllong:

TOT EL MES: 60 €; QUINZE DIES: 30 €

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

CINQUÈ. Considerar, en el supòsit que no es presentessin recla-
macions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord 
és definitiu, tenint en compte l’article 49.c) de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, procedint a la seva 
publicació preceptiva als efectes legals oportuns.

9è.- MOCIÓ CONTRA L’APLICACIÓ DE LA “LLEI WERT”
Els reunits per unanimitat acorden: 

Primer.- Rebutjar l’aplicació de la LOMCE i donar suport a la continu-
ïtat del model lingüístic i curricular de l’escola catalana que defensa 
tota la comunitat educativa.

Segon.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivin-
dicativa que tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa 
de l’escola catalana i el dret a decidir el propi model educatiu.

Tercer.- Difondre el present acord a tota la comunitat educativa del 
municipi.

Quart.- Incorporar el bàner de Som Escola al web municipal donant 
suport a la campanya en defensa del nostre model educatiu.

10è.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER 
A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL DE LA 
UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE SAN-
TA MARIA DE RIPOLL
Els reunits per unanimitat acorden: 

Primer.- Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir 
de Santa Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mun-
dial de la Humanitat per part de la UNESCO.

11è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, 
DE LA NÚM. 21/2014 A LA 28/2014
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funciona-
ment 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.: 21/2014
Ref.: Modificació pressupost 1/2014 – Incorporació romanents de 
crèdit

Núm.: 22/2014
Ref.: Canvi de règim d’autorització ambiental a llicència ambiental 
de l’activitat d’explotació de vaca de llei, que promou l’empresa CAN 
FELIU DE CAMPLLONG, S.L

Núm.: 23/2014
Ref.: .: Autorització de dispensa total de garantia a favor de l’empre-
sa POLIGONO INDUSTRIAL GERONA, S.A per liquidació de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques

Núm.: 24/2014
Ref.: Trasllat a l’ACA d’informe tècnic preceptiu respecte l’expedient 
d’autorització d’abocament d’aigües residuals de la casa de turisme 
rural Can Dionís

Núm.: 25/2014
Ref.: Pagament de les factures emeses per diversos conceptes

Núm.: 26/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 6/2014 – Extracció 
tanca metàl·lica i tram de tanca d’obra

Núm.: 27/2014
Ref.: Revocació de la delegació de competències de l’Alcalde a la 
Junta de Govern Local

Núm.: 28/2014
Ref.: Aprovar el suport al projecte BEenerG per la convocatòria Ho-
rizon2020-EE20 de la Comissió Europea per l’assistència tècnica als 
municipis per inversions en eficiència energètica i energies renovables

Els reunits se’n donen per assabentats. 
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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
DATA 12 DE JUNY DE 2014

1.- APROVAR L’EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ I CON-
TRACTE SOBRE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-
RESTAURANT DEL LOCAL SOCIAL I D’INICI D’EXPE-
DIENT DE NOVA CONCESSIÓ DEMANIAL SOBRE EL 
MATEIX, CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Acordar l’extinció de la concessió i del contracte sobre 
la concessió administrativa per la gestió i explotació del Bar-Res-
taurant del Local Social de Campllong signat en data 18 de gener de 
2011, de conformitat amb la clàusula 10 del plec de clàusules jurí-
dico - administratives i econòmiques particulars reguladores de la 
concessió administrativa temporal per gestió i explotació de l’espai 
destinat a Bar - Restaurant del Local Social de Campllong aprovat per 
Ple municipal de data 4 de novembre de 2010 i de conformitat amb el 
pacte 2 del contracte esmentat.

SEGON. Convocar concurs públic, pel procediment obert i tramitació 
urgent, per a l’adjudicació de la concessió administrativa per a gestió i 
explotació del servei de Bar-Restaurant del Local Social de Campllong.

TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars 
que han de regir tant per a la contractació, com la pròpia concessió i 
que s’adjunta, com annex, a la present proposta.

QUART. Publicar la licitació mitjançant anunci al BOP i, simultània-
ment els plecs aprovats en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, en 
el perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament i en el 
BOP, per un termini mínim de 30 dies als efectes de que es puguin 
formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb l’article 66 
del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament 
del patrimoni dels ens locals.

CINQUÈ. Fer constar que la mesa de contractació serà la prevista 
al plec de clàusules administratives particulars.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 12 DE JUNY  DE 2014

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 8 DE MAIG 
DE 2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 8 
de maig de 2014.

2n.- ATORGAMENT SUBVENCIONS DIVERSES. AC-
CEPTACIÓ 
Els reunits per unanimitat acorden: 

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

ACORD: Decret de Presidència del CONSELL COMARCAL DEL GIRO-
NÈS de data 13 de maig de 2014
CONCEPTE: 32a. Fira Comarcal de Primavera

IMPORT SUBVENCIÓ: 1.500.- € 
IMPORT A JUSTIFICAR: 3.000.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/09/2014
ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona 
DATA ACORD: 20/05/2014
EXPEDIENT:MA/7916
CONCEPTE: Instal·ació d’un tendall vertical a la façana vidriada de 
l’edifici de propietat municipal Local Social i substitució de 36 punts 
de llum dels carrers del polígon industrial Les Ferreries per làmpa-
des LED de 80W. 
IMPORT SUBVENCIÓ: 9.868,62.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 10.865,13.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 27/12/2014

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona 
DATA ACORD: 20/05/2014
EXPEDIENT:MA/7904
CONCEPTE: Projecte de comptabilitat energètica 
IMPORT SUBVENCIÓ: 602,22.- €
IMPORT A JUSTIFICAR:  669,13.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 27/12/2014

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona 
DATA ACORD: 03/06/2014
EXPEDIENT:AC/11432
CONCEPTE: Consum i manteniment enllumenat públic i manteniment 
de vies públiques i camins 
IMPORT SUBVENCIÓ: 21.675.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2014

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona 
DATA ACORD: 06/05/2014
EXPEDIENT: RM/1127
CONCEPTE: Recuperació maquinària molí fariner 
IMPORT SUBVENCIÓ: DENEGADA 
MOTIVACIÓ: No assoleix la puntuació mínima alhora que no es tracta 
d’un bé immoble i no te cabuda a la línia de subvenció. 

3r.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’ACTIVITATS DE TITU-
LARITAT MUNICIPAL. SOL·LICITUD REDACCIÓ AL 
CONSELL COMARCAL.
Els reunits per unanimitat acorden: 

Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès la realització del 
pla d’autoproteió en relació al cicle de Música del País, MUSICANT... 
amb un aforament previst de 1.700 persones (Decret 82/2010 - an-
nex I, grup C, apartat 1c).

4t.- I.E.S. CASSÀ DE LA SELVA. CONCESSIÓ AJUT.
Els reunits per unanimitat acorden: 

Atorgar a l’I.E.S. de Cassà de la Selva un ajut de 500.- € amb la finalitat 
i destinació següent:  per tal de destinar-los a fer una banc de llibres 
per a families que ho necessitin i a fer un banc de llibres de lectura. 

5è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les comunicacions rebudes per tal de que els reu-
nits es donin per assabentats.
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 26 
DE JUNY DE 2014

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀ-
RIA DEL DIA 29/05/2014 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDI-
NÀRIA DEL DIA 12/06/2014 
S’acorda l’aprovació dels esborranys de les actes de les sessions de 
data 29/05/2014 i 12/06/2014.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els familiars dels 
infants nascuts en el municipi en els darrers mesos. Els reunits mani-
festen conformitat i, per unanimitat, acorden d’adreçar la comunica-
ció proposada pels naixement de MIQUEL ROQUETA PORTILS el dia 
30/05/2014 i IVET FRIGOLA LÓPEZ el dia 10/06/2014.

Tot seguit el Sr. Freixas es refereix al recent traspàs del Sr. JOSEP 
MARIA VILELLA MAYMI, veí del Can Juny de Campllong. Els regi-
dors presents en l’acte acorden transmetre als familiars el sincer 
condol de la Corporació junt amb la manifestació de sentiment i 
respecte.

El Sr. Alcalde també vol exposar i deixar constància que abans de 
la present reunió plenària ha rebut les dues persones a les quals ja 
de fa mesos es va encarregar el treball laboriós d’elaborar un llibre 
d’història del segle passat del terme municipal de Campllong. Cal dir 
que la seva exposició d’elaboració del llibre i el seu enfocament va 
tenir una bona acceptació i rebuda per part dels regidors als quals 
els va agradar la perspectiva periodística dels dos autors.

Sense cap més tema a comentar, el Sr. Alcalde dóna la paraula als 
regidors.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
El regidor Sr. Gumbau, vol fer constar que la nit del 23 de juny Camp-
llong va tornar a viure intensament la festa de la revetlla de Sant 
Joan, després d’uns anys sense activitats. L’Ajuntament va preparar 
taules i cadires per tal de que els més de 150 veïns que s’hi van apun-
tar poguessin sopar a la fresca. La revetlla es va tancar amb música 
fins a la matinada. Agrair el comportament cívic i respecte pel altres, 
dels veïns de Campllong atès que la vetllada va transcórrer sense 
incidents. 

El Sr. Alex Carrera, comenta que una any més es du a terme el Casal 
d’Estiu de Campllong que es va iniciar el dimecres dia 25 de juny i 
finalitzarà el dia 10 de setembre. Enguany hi participen 73 nens i 
nenes de 3 a 14 anys, les activitats seran similars a les darreres 
edicions i estaran centrades en el "Drac Parrac" que fa 300 anys. 

4è.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE DIVERSOS TRÀMITS
Atès que no s’han presentat reclamacions contra els acords Plenaris 
que tot seguit es diran: 

ACORD PLE: 27 de març de 2014.
TRÀMIT: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal 
número 20, reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar 

d’infants: modif. Article 6 referent a la quota tributària. 
ANUNCI BOP: núm. 83 del dia 2 de maig de 2014 
FINALITZACIÓ EXPOSICIÓ PÚBLICA: 3 de juny de 2014
PRESENTACIÓ AL·LEGACIONS: NO

ACORD PLE: 27 de març de 2014.
TRÀMIT: Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’Adminis-
tració electrònica.
ANUNCI BOP: núm. 83 del dia 2 de maig de 2014 
FINALITZACIÓ EXPOSICIÓ PÚBLICA: 3 de juny de 2014
PRESENTACIÓ AL·LEGACIONS: NO

ACORD PLE: 24 d’abril de 2014
TRÀMIT: Aprovació inicial del projecte d’obra local "Pavimentació 
d’un tram del camí de la Bruguera". 
ANUNCI BOP: núm. 93 del dia 16 de maig de 2014 
FINALITZACIÓ EXPOSICIÓ PÚBLICA: 17 de juny de 2014
PRESENTACIÓ AL·LEGACIONS: NO

Queden elevats a definitius 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 de-
finitius els acords esmentats en la part expositiva del present acord.

5è.- DESIGNACIÓ DE GERENT DE L’ORGANISME AU-
TÒNOM MUNICIPAL, MUSEU D’EINES ANTIGUES 
DEL CAMP I D’OFICIS TRADICIONALS DE CAMP-
LLONG
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Nomenar a la Sra. STB en el càrrec de gerent de l’or-
ganisme autònom "Museu d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tra-
dicionals de Campllong", de conformitat amb els articles 6 i 15 dels 
estatuts que la regulen.

SEGON.- Deixar constància que actua com a secretari/secretària 
de l’organisme la persona que ho sigui de la corporació de conformi-
tat amb l’article 8 dels estatuts, a dia d’avui, actua com a secretària, 
la Sra. GMB.

6è -MODIFICACIÓ. ATRIBUCIÓ DE RÈGIM DE DEDI-
CACIÓ PARCIAL. ALCALDIA
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Establir i reconèixer el desenvolupament de les funcions 
de l’Alcalde en règim de dedicació parcial al 75%, i una retribució 
mensual de 774,92 € (Salari Base), per 12 pagues i amb efectes a 1 
de juliol de 2014.

El règim especial establert comportarà la modificació de la dedicació ex-
clusiva a parcial en el Règim General de la Seguretat Social, assumint la 
corporació el pagament de les quotes empresarials preceptives.

Les retribucions assenyalades ja tenen partida pressupostària sufi-
cient per a tot l’exercici 2014 en l’aplicació pressupostària 912.100.
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SEGON. Publicar de forma íntegra l’acord de Ple adoptat en el But-
lletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la corporació 
als efectes de l’article 75.5 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local.

7è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, 
DE LA NÚM. 29/2014 A LA 42/2014
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funciona-
ment 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.: 29/2014
Ref.: Al·legacions en el període d’informació pública al mapa de peri-
llositat i risc d’inundació del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Núm.: 30/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses. 

Núm.: 31/2014
Ref.: Actuació administrativa de control posterior al règim de comu-
nicació prèvia de les obres de reforma de la masia Cal Gall.

Núm.:32/2013
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció i afectació de la via 
pública i altres elements de domini públic de la llicència d’obres exp. 
4/2010, de reforma de la masia de Cal Gall.

Núm.: 33/2014
Ref.: Incoació tràmits per la designació de Jutge/essa de Pau titular 
i Substitut.  

Núm.: 34/2014
Ref.: Reconeixement de serveis prestats i de triennis personal mu-
nicipal.

Núm.: 35/2014
Ref.: Esmena al conveni per a la contractació centralitzada de serveis 
de telecomunicacions, de la despesa màxima que l’Ajuntament de 
Campllong te destinat a aquests serveis.  

Núm.: 36/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses. 

Núm.: 37/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 8/2014 – Construcció 
resta tanca finca Can Figueres.

Núm.: 38/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 9/2014 – Pintat faça-
na de 2 habitatges.

Núm.: 39/2014
Ref.: Trasllat informe tècnic a Treballs Agrícoles Viñolas, SL, referent 
a la documentació "Annex al projecte de canvi parcial d’orientació 
productiva de l’explotació ramadera ubicada a la finca "Can Falgàs"". 

Núm.: 40/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses. 

Núm.: 41/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses. 

Núm.: 42/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 10/2014 – Construc-
ció d’una tanca a l’interior de la finca Mas Viader. 

Núm.: 43/2014
Ref.: Trasllat informe tècnic al Sr. Joaquim Serra i Roqueta, d’acord 
amb la seva sol·licitud de llicència d’obres per a la construcció d’una 
piscina a l’interior de la finca Mas Vinyes.

Els reunits se’n donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 10 DE JULIOL DE 2014

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 12 DE JUNY DE 2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 12 
de juny de 2014.
 
2n.- SUBVENCIONS TRÀMITS DIVERSOS: 

2.1.- ATORGAMENT/DENEGACIÓ DE SUBVENCIONS DI-
VERSES. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

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

ACORD: Resolució del Vicepresident primer de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 10/06/2014
EXPEDIENT: GI/62
CONCEPTE: Concurs vaques de raça frisona
IMPORT SUBVENCIÓ: 5.000.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 20.000.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2014

ACORD: Resolució del Vicepresident primer de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 10/06/2014
EXPEDIENT: GI/61
CONCEPTE: Fira Comarcal de Primavera
IMPORT SUBVENCIÓ: 10.000.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 65.500.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2014

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 3/06/2014
EXPEDIENT: IF/2991
CONCEPTE: accés noves tecnologies 
IMPORT SUBVENCIÓ: 785,27.- €
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IMPORT A JUSTIFICAR: 100 € de l’import concedit
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2014

ACORD: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat
DATA ACORD: 30/06/2014
EXPEDIENT: CCG1142013
CONCEPTE: Construcció d’un carril bici al veïnat de la Bruguera de 
Campllong
IMPORT SUBVENCIÓ: 27.500.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 30.339,68.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/09/2014

Alhora, informar igualment de les subvencions sol·licitades per 
aquest Ajuntament i denegades pels motius que s’exposen:

ACORD: Resolució President Consell Català de l’Esport
DATA ACORD: 25/06/2014
EXPEDIENT: 83.166/00
CONCEPTE: Renovació instal·lació il·luminació pavelló esportiu 
PRESSUPOST: 7.997,91.- €
MOTIU DENEGACIÓ: No assolir la puntuació mínima 

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 17/06/2014
EXPEDIENT: SC/3049
CONCEPTE: Promoció transport públic 
PRESSUPOST: 1.500.- €
MOTIU DENEGACIÓ: No s’adequa a l’objecte de la convocatòria

ACORD: Departament d’Empresa i Ocupació
CONCEPTE: Projecte tramitat conjunt amb 13 ajuntaments de la Co-
marca del Gironès dins els Plans de Foment Territorial del Turisme
MOTIU DENEGACIÓ: Restricció pressupostària i no assolir la puntu-
ació màxima. 

2.2.- CONVOCATÒRIA DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA 
A FAVOR DE L’AJUNTAMENT PER RETRIBUCIONS A DE-
TERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS. SOL·LICITUD .
Els reunits per unanimitat acorden: 
 
PRIMER.- Sol·licitar del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques l’atorgament d’un ajut per import de 1.094.- €/mes, 
corresponent al 75 € de dedicació segons l’Ordre GRI/1402/2013, de 
21 de juny, per als municipis amb població entre 500 i 1.000 habitants. 

2.3.- SUBVENCIÓ PER A LA LLUITA I CONTROL INTEGRAL 
DE PLAGUES URBANES. 
SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC PER A LA REA-
LITZACIÓ D’ACTIVITATS  DE PROMOCIÓ DE LA SALUT. SOL·LICITUD.
Els reunits per unanimitat acorden: 

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

Subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per a la 
lluita i control integrat de plagues urbanes 2014.

Període de sol·licitud: Des de 8/07/2014 fins a 23/09/2014
Concepte: Desratització i mosquit tigre – actuacions dutes a terme 
de l’1/10/2013 al 30/09/2014
Pressupost:  1.764,79.- €/anual
Import sol·licitat de la Subvenció: 1.588,31 ( finançat el 90%)

Programa Pm07 de suport econòmic per a la re-
alització d’activitats de promoció de la salut 2014 
Període de sol·licitud: Des de 8/07/2014 fins a 23/09/2014
Concepte: Activitats destinades a les persones que vulguin millorar 
la seva condició física.
Pressupost: 4.247,13.- €/anual 
Import sol·licitat de la Subvenció: 3.822,41.- € (finançat al 90%)

2.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS ALS ENS LO-
CALS GIRONINS PER A DESPESES DE FUNCIONAMENT 
DE LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL. SOL.
LICITUD. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona subvenció en destina-
ció a les despeses de funcionament de la llar d’infants municipal "El 
Tractoret" pel curs 2013-2014. 

3r.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. OFERTA D’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS DE MUNICIPIS DE MENYS 
DE 20.000 HABITANTS PER A LA REDACCIÓ DELS PLÀ-
NOLS DE DELIMITACIÓ DE LES URBANITZACIONS, ELS 
NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INS-
TAL.LACIONS AFECTADES PER LA LLEI 5/2003, DE 22 
D’ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS 
FORESTALS.
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Acollir-se a l’oferta de la Diputació de Girona d’assis-
tència tècnica als ajuntaments de municipis de menys de 20.000 
habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les urba-
nitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
afectades per la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals.

SEGON.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Giro-
nès, per tal que incloguin la nostra sol·licitud, formulada per acord de 
Ple de data 27 de març, dins la oferta formulada per la Diputació de 
Girona i l’assistència es presti sense cost per l’Ajuntament. 

TERCER.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona i al 
Consell Comarcal del Gironès. 

4t.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA FESTA MAJOR DE 
CAMPLLONG. APROVACIÓ. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Aprovar el Pla d’autoprotecció del la Festa Major de 
Campllong. 

SEGON.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil Comarcal el Pla 
esmentat, als efectes de la seva homologació a través de la plata-
forma HERMES. 
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5è.- EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR. INICI. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant el proce-
diment de contracte menor, per a les obres: 

Construcció d’un carril bici al veïnat de la Bruguera de Campllong.
Text  refós del projecte d’arranjament del ferm de camins públic ru-
rals i de la ruta verda de la Riera Seca del municipi de Campllong uti-
litzant àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE.

SEGON. Autoritzar, en la quantia de 25.074,12 € i 18.594.31 €, total 
43.668,43 € més IVA, la despesa que per a aquest Ajuntament repre-
senta la contractació de les obres esmentades.

6è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les comunicacions rebudes (NRE 808 a 898) per tal 
de que els reunits es donin per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 31 
DE JULIOL DE 2014

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀ-
RIA DEL DIA 26/06/2014 
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 26 
DE JUNY de 2014.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde vol informar de les reunions que ha mantingut al llarg 
d’aquest mes:

- El dia 9 de juliol, va assistir al Consell de la regió sanitària de la 
província de Girona.

- El dia 10 de juliol, es va reunir amb el coordinador de l’ABS de 
Cassà de la Selva de l’Institut d’Assitència Sanitària pel seguiment 
de l’assistència bàsica sanitària en el cap de Campllong i als efec-
tes de saber la prestació dels serveis durant el període de vacances 
d’estiu, ja que l’any 2013 varem estar 15 dies sense servei i el qual 
en varem demostrar la nostra disconformitat. Per aquest any 2014, 
aquest fet no es repeteix ja que tant durant el mes de juliol com 
l’agost tenim servei mínim d’un cop per setmana. També vol exposar 
el Sr. Alcalde, que la cobertura del servei està al 79,33 € amb una 
evolució d’assignacions de 284 targetes a 409 sobre un total de cens 
poblacional de 515.

- El dia 15 de juliol a la tarda va assistir a la junta ordinària i extraor-
dinària de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector Sud-2 
de les "Ferreries" de Campllong. 
A la junta ordinària es varen aprovar els comptes i la gestió dels 
mateixos de l’exercici 2013, així com informe del president de la Co-
missió en relació a la situació dels crèdits en mora.
A la junta extraordinària es va fer esment de les propostes rebudes 
pels deutors en situació de mora, així com proposar l’operació jurí-

dica complementària per possibilitar el pagament de quotes d’urba-
nització amb finques dels propietaris. En aquest acte, el Sr. Alcalde 
va manifestar la seva disconformitat de l’operació jurídica comple-
mentària en relació a la seva aplicació al propietari que hi té el seu 
habitatge habitual i que s’ha trobat enmig d’aquesta situació, el Sr. 
Oliveras. També va manifestar que per part de l’Ajuntament no seria 
fàcil ni àgil tramitar aquesta operació, ja que és altament lesiva pels 
propietaris afectats.

- El dia 21 de juliol, va assistir a l’Assemblea general de la Mancomuni-
tat de la Conca de l’Onyar en la qual es va aprovar la incorporació del 
Sr. Eliseu Carreras Cortes, regidor de l’Ajuntament de Campllong, com 
a membre de l’Assemblea; es va aprovar inicialment el pressupost per 
l’exercici 2014; i, es va aprovar el marc pressupostari 2014-2016. En 
aquesta assemblea, també es va parlar d’una proposta de carril bici 
que unís Riudellots de la Selva amb Campllong i d’un compromís per 
part de l’Ajuntament de Campllong en buscar una fórmula per deter-
minar l’aportació de cada ajuntament, més real a les circumstàncies 
actuals d’utilització i consum per part dels dos municipis.

- El dia 22 de juliol, va assistir a la Comissió Territorial d’Urbanisme en 
la qual es va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla d’Or-
denació Urbanístic Municipal del sector " Les Ferreries" de Campllong.

- Finalment, també exposar, que ens hem adherit a la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura que es desenvoluparà del 22 al 29 de 
setembre de 2014 atès que hi ha activitats relacionades amb el carril 
bici i aprofitant així, la promoció de l’obra de construcció del carril 
bici per la qual ens han atorgat una subvenció per a la seva execució.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
Cap intervenció.

4è.-CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CON-
SELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTI-
CA. APROVACIÓ 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong en matèria de Pro-
moció Turística, que adjunto com a annex.

L’aportació de l’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG serà de 1.350 €  per any.

5è.- RATIFICACIÓ I APROVACIÓ DE PLANS D’AUTO-
PROTECCIÓ MUNICIPAL.
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Ratificar l’aprovació del pla d’autoprotecció de la Festa 
Major de Campllong aprovat per Junta de Govern Local del dia 17 de 
juliol de 2014.

SEGON. Aprovar el pla d’autoprotecció del cicle de música del país, 
MUSICANT de Campllong, juliol 2014, redactat pel tècnic competent 
del Consell Comarcal del Gironès, Sr. Manel Alemany i Masgrau.
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6è.- DESIGNACIÓ DE MEMBRES REPRESENTATS 
PER LA COMISSIÓ PER L’AGERMANAMENT ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I L’AJUNTAMENT
DE SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Designar com a membres representants de la corporació 
a la Comissió per a l’agermanament als regidors:

Sra. Roser Freixas i Puig
Sr. Eliseu Carreras i Cortés

7è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CONSTITUCIÓ 
DE L’AGRUPACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DE CAMP-
LLONG I SANT ANDREU SALOU PEL SOSTENIMENT 
EN COMÚ DEL LLOC DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Aprovar definitivament la constitució de l’agrupació dels 
municipis de Campllong i Sant Andreu Salou pel sosteniment en comú 
del lloc de secretaria-intervenció.

SEGON. Aprovar definitivament el text consensuat d’estatuts de 
l’agrupació que ha de regir-se pel seu funcionament. Adjunto text 
d’estatuts.

TERCER. Sol·licitar a la Consellera de Governació i Relacions Institu-
cionals la constitució de l’agrupació.

QUART. Sol·licitar al director general d’Administració Local la creació 
i classificació del lloc o llocs reservats a funcionaris amb habilitació 
de caràcter nacional que corresponguin.

CINQUÈ. Sol·licitar al director general d’Administració Local el nome-
nament interí de la senyora Gemma Masmiquel Boada per ocupar el 
lloc de secretaria de l’agrupació a constituir.

SISÈ. Notificar el present acord al departament de Governació i 
Relacions Institucionals, a la Direcció General d’Administració Lo-
cal, per la seva aprovació i pels tràmits que per aquesta direcció 
siguin necessaris per l’efectivitat del present acord de constitució 
de l’agrupació.

8è.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
D’UN CARRIL BICI DEL VEÏNAT DE LA BRUGUERA 
DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG, QUE COMPORTA 
EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE BÉNS I DRETS
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària titu-
lat: "Projecte de construcció d’un carril bici al veïnat de la Bruguera 
del municipi de Campllong", redactat per la tècnica municipal, Sra. 
Mireia Besalú Asturiol, amb un pressupost d’execució per contrac-
te de 30.339,68.-€, subvencionat amb 27.500,00.-€ per convocatòria 
de subvencions pel període 2013-2014 a ens locals de Catalunya pel 
desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic. Queda també 
aprovada la relació i valoració individualitzada de béns a ocupar i 

expropiar i relació dels seus titulars, per l’execució del projecte es-
mentat i de conformitat amb l’article 31 del ROAS.

SEGON. Declara la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra 
municipal ordinària esmentat, així com la necessitat d’ocupació dels 
béns i drets que apareixen identificats en la relació detallada a què 
fa referència l’apartat anterior a efectes d’expropiació i ocupació.

TERCER. Sotmetre el projecte esmentat -inclosa la relació deta-
llada de béns i drets a expropiar i ocupar que en formen part- a 
informació pública, per un període de trenta dies hàbils comptadors 
des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al corresponent 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al taulell d’anuncis de la 
corporació, als efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projec-
te esmentat de conformitat amb l’article 37.2 del ROAS.

QUART. Notificar individualment els presents acords a tots els ti-
tulars de béns i drets a expropiar que consten en la corresponent 
relació inclosa en el projecte, fent, alhora advertiment i oferiment 
del que es desprèn de l’article 19 de la llei d’expropiació forçosa i 18 
del seu reglament.

9è.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS 
DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES AMB DEPEN-
DÈNCIA -ANY 2014 - I APROVACÓ DE LES BASES RE-
GULADORES
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Formular convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics per a persones en situació de dependència i que residei-
xin en el municipi de Campllong i aprovar les corresponents bases 
reguladores que s’adjunten com annex a la present proposta.

SEGON.- Per atendre les sol·licituds que puguin plantejar-se a 
l’empara de la convocatòria exposada, els ajuts serà a càrrec de la 
partida 14.233.480 (atencions benèfiques i assistencials) del pressu-
post de l’exercici i dels pressupostos participatius d’enguany i de les 
anualitats anteriors que encara hi hagi consignació. 

3.- Establir fins el proper dia 30 de setembre de 2014, per a la pre-
sentació de les sol·licituds pels interessats i fer pública aquesta con-
vocatòria mitjançant anuncis en el taulell oficial de la Corporació, 
web municipal i altres mitjans locals de difusió, durant el termini de 
20 dies.

10.- CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA GESTIÓ I EXPLO-
TACIÓ DE L’ESPAI DESTINAT A BAR-RESTAURANT 
DEL LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG. ADJUDICACIÓ 
DEFINITIVA
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Lliurar els antics adjudicataris, Sr. Samir Ouanani i Maria 
Jesus Pineda Olmos, indistintament, com a representants de l’adju-
dicatària, "Restaurant Local Social de Campllong, S.C.P", la quantia 
de DEU MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈN-
TIMS D’EURO (10.390,32.-€) en concepte de pagament pel parament 
i utillatge relacionat a l’annex II del plec de clàusules jurídico admi-
nistratives i econòmiques particulars.
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SEGON. Liquidar l’extinció de la concessió, resultant un saldo a fa-
vor del "Restaurant Local Social de Campllong, S.C.P" representada 
pels Srs. Samir Ouanani i Maria Jesus Pineda Olmos, per import de 
dotze cèntims d’euro (0,12.-€), derivat de la compensació d’obliga-
cions i drets entre ambdues parts conseqüència de l’execució de la 
concessió.

TERCER. Procedir a la devolució de l’aval solidari constituït pel 
Srs. Samir Ouanani d’import quinze mil euros (15.000,00.-€), antic 
adjudicatari, davant de l’Ajuntament de Campllong en concepte de 
garantia de la concessió administrativa per la gestió i explotació del 
bar-restaurant existent al local social de Campllong.

QUART. Adjudicar el contracte de concessió demanial per la gestió 
i explotació de l’espai destinat a Bar-Restaurant del Local Social de 
Campllong al Sr. Francesc de Toro i Perpinyà, segons les prescrip-
cions establertes en els plec de clàusules jurídico-administratives i 
econòmiques particulars reguladores, aprovades pel Ple municipal 
de data 12 de juny de 2014, i atès que ha constituït l’import corres-
ponent al parament i utillatge referenciat a l’acord primer i l’import 
corresponent a la garantia definitiva de DEU MIL NOU-CENTS QUIN-
ZE EUROS ( 10.915,00.-€).

Recordar el licitador que resta pendent de constituir la garantia per 
import de MIL EUROS (1.000,00.-€) per la gestió conjunta del bar-
restaurant amb la botiga-supermercat.

CINQUÈ. Facultar a l’Alcalde pel requeriment a l’adjudicatari de tot 
tipus de documentació que sigui necessària aportar segons les obli-
gacions del concessionari de conformitat amb el plec de clàusules 
jurídico - administratives i econòmiques particulars reguladores de 
la concessió demanial per la gestió i explotació de l’espai destinat a 
bar-restaurant local social de Campllong, aprovat per Ple municipal 
de 12 de juny del proppassat.

SISÈ. Facultar a la Junta de Govern Local per l’aprovació del llistat 
de preus per la prestació del servei de bar-restaurant del Local Soci-
al de Campllong, segons clàusula desena del plec.

SETÈ. Notificar el present acord els antics adjudicataris, Srs. Samir 
Ouanani i Maria Jesus Pineda Olmos.

VUITÈ. Notificar el present acord a l’adjudicatari, Sr. Francesc de 
Toro Perpinyà, i als licitadors.

NOVÈ. Publicar l’acord d’adjudicació al perfil del contractant.

11è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, 
DE LA NÚM. 44/2014 A LA 53/2014
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funciona-
ment 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.: 44/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 13/2014 –  Construc-
ció pas accés finca i obertura rasa per pas de passa - tubs a camí 
públic rural i ruta verda.

Núm.: 45/2014
Ref.: Trasllat a l’ACA d’informe tècnic preceptiu respecte l’expedient 
d’autorització de tala d’arbres a la llera de la Riera de Campllong 
promogut per Formigons Alsina, SL

Núm.: 46/2014
Ref.: Trasllat a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. informe 
tècnic en relació a la sol·licitud de llicència urbanística en relació a 
la sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’una línia 
elèctrica de Mitja Tensió a 25 kV subterrània.

Núm.:47/2013
Ref.: Requeriment de documentació al licitador amb oferta econòmi-
cament més avantatjosa pel contracte de concessió de la gestió i ex-
plotació del servei de bar – restaurant del Local Social de Campllong.

Núm.: 48/2014
Ref.: Devolució de garantia provisional al licitador núm. 2, Sr, José 
Luis Zúñiga Delgado, en l’adjudicació de la concessió demanial per 
la gestió i explotació de l’espai destinat a Bar-Restaurant del Local 
Social de Campllong 2014.

Núm.: 49/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses.

Núm.: 50/2014
Ref.: Contractació equip casal d’estiu 2014.

Núm.: 51/2014
Ref.: Baixa de Taxa de clavegueram 2014 per error de padró.

Núm.: 52/2014
Ref.: Proposta de correcció de la línia d’edificació de la carretera 
C-25 establerta el nucli urbà del municipi de Campllong. Sol·licitud 
informe favorable previ a la Direcció General de Carreteres.  

Núm.: 53/2014
Ref.: Requeriment de constitució de garantia definitiva al licitador 
amb oferta econòmicament més avantatjosa pel contracte de con-
cessió de la gestió i explotació del servei de bar – restaurant del 
Local Social de Campllong.

Els reunits se’n donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 14 D’AGOST DE 2014

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 10 DE JULIOL DE 2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 10 
de juliol de 2014.

2n.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DIVERSES. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, les subvenci-
ons o ajuts que tot seguit es diran: 
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ACORD: Resolució del Consell Rector de l’Organisme de Salut Pública 
de la Diputació de Girona (Dipsalut)
DATA ACORD: 01/07/2014
EXPEDIENT: 2014/1326
CONCEPTE: subvencions pel finançament de despeses derivades de 
l’ús de consultori local 
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.200.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.979,27.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 15/09/2014

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 22/07/2014
EXPEDIENT: AC/11658
CONCEPTE: Substitució i millores a la subestació de bombament d’ai-
gües residuals del nucli urbà 
IMPORT SUBVENCIÓ: 20.176.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 22.419,97.- €
ADJUDICAR/JUSTIFICAR ABANS DE: adjudicació 31/12/2014 i exe-
cució/justificació 30/11/2015

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 22/07/2014
EXPEDIENT: ES/14825
CONCEPTE: Foment i pràctica de l’esport a Campllong 2013/2014
IMPORT SUBVENCIÓ: 880.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 100 € de l’import concedit
JUSTIFICAR ABANS DE: 28/11/2014

ACORD: Depapartament de Cultura – Oficina de Suport a la Iniviativa 
Cultural 
DATA ACORD: 24/07/2014
EXPEDIENT: 2014/100545
CONCEPTE: Programa.Cat – Actuació Musicant 2014
IMPORT SUBVENCIÓ: 998,25.- €

ACORD: Vicepresident segon i president de la Comissió Informativa 
de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social. 
DATA ACORD: 18/07/2014
EXPEDIENT: EC/25888
CONCEPTE: Musicant 2014
IMPORT SUBVENCIÓ: 6.000.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 40.000.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 31/10/2014

3r.- SOL·LICITUD D’UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ 
ESPORTIU DE CAMPLLONG. APLICACIÓ DE BONI-
FICACIÓ
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Concedir a l’entitat local de Futbol Sala de Caldes de Ma-
lavella una bonificació del 50 € en el pagament del preu públic per 
utilització del pavelló, en base a la potestat que l’article 5 de l’orde-
nança núm. 19 reguladora del preu públic per utilització de les sales 
i dependències municipals atorga a la corporació.

SEGON. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Caldes de 
Malavella perquè en faci trasllat a l’entitat local de Futbol Sala de 
Caldes de Malavella.

4.-PLANS AUTOPROTECCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL DE CAMPLLONG, FESTA MAJOR I MUSI-
CANT. TRÀMIT HOMOLOGACIÓ.
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Homologar els plans d’autoprotecció de la Llar d’Infants 
municipal de Campllong "El tractoret"; de la Festa Major de Camp-
llong; i del Musicant, cicle de música del País.

SEGON. Donar coneixement públic d’aquesta homologació a través 
de la comunicació a la plataforma HERMES i als efectes de la seva 
producció d’efectes jurídics. 

5.- CANVI DE CONDICIONS DE LA SUBVENCIÓ DE 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE LA CAMPANYS "PLA A 
L’ACCIÓ 2014".
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Aprovar el canvi de condicions de la subvenció del pla a 
l’acció, any 2014, consistent a la substitució de làmpades LED de 80 
Watts per làmpades COSMOPOLIS de 90 Watts; i fer la oportuna 
sol·licitud.

SEGON. Notificar el present acord a la Diputació de Girona, mitjan-
çant la sol·licitud de canvi de condicions de subvencions.

6.- LLISTA DE PREUS PER LA PRESTACIÓ DEL SER-
VEI BAR-RESTAURANT DEL LOCAL SOCIAL DE 
CAMPLLONG. APROVACIÓ PRÈVIA
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Aprovar el llistat de preus per la prestació del servei 
Bar-Restaurant del Local Social de Campllong. Adjunto com annex 
llista de preus presentada per l’adjudicatari als efectes de la seva 
aprovació.

Advertir a l’adjudicatari que qualsevol canvi en les tarifes dels preus 
haurà de ser comunicada a l’Ajuntament per la seva aprovació.

7.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ADHESIÓ A LA XARXA DE 
PUNTS D’INFORMACIÓ I LECTURA (XPIL)
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Camp-
llong a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL), promocionat 
per la Diputació de Girona, segons bases reguladores publicades en 
el BOP de Girona núm. 145 de data 31 de juliol de 2014.

8è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les comunicacions rebudes (NRE 899 a 1094) per tal 
de que els reunits es donin per assabentats:

Dels escrits i documents exposats els reunits se’n donen per as-
sabentats. 
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A principis de juliol es van canviar diversos senyals verticals 
a les voreres i rotonda del polígon industrial "Les Ferreries", 
que havien quedat aixafades a causa de topades de vehicles. 
També es va instal·lar una nou senyal vertical de prohibició 
d’estacionament de camions al final de la zona d’aparcaments 
en bateria que hi ha al carrer Camí vell de Riudellots, per tal 
d’evitar que els camions i tràilers hi estacionin en filera, pràc-
tica que era freqüent.

ACTUACIONS AL SISTEMA VIARI 
DEL POLÍGON INDUSTRIAL “LES 
FERRERIES”

A finals de juliol es van realitzar els treballs de sega dels mar-
ges dels principals camins públics rurals del municipi, a càrrec 
de la Diputació de Girona, concretament a través del servei 
d’assistència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis fo-
restals en camins municipals i franges periurbanes. 

SEGA DELS MARGES DELS 
PRINCIPALS CAMINS PÚBLICS RURALS 

En els últims mesos s’han fet actuacions de manteniment de 
l’edifici del Local Social de Campllong. Per una banda, s’han 
substituït les plaques del fals sostre que hi havia a l’entrada 
principal de l’edifici, al bar, al passadís de la planta primera i a 
la biblioteca. Les esmentades plaques s’havien malmès i tacat 
amb el pas del temps.

Per altra banda, s’ha repintat la zona dels banys de la plan-
ta baixa, el bar i la part interior de la façana vidriada del bar, 
entre d’altres actuacions. L’objectiu era millorar les condici-
ons estètiques de l’edifici. 

En un altre ordre de coses, s’han instal·lat barres metàl·
liques horitzontals a les finestres de la façana vidriada per tal 
d’evitar que es puguin obrir des de l’exterior i així protegir les 
instal·l acions, i s’han ampliat les zones de detecció de l’alar-
ma de l’edifici. 

Per últim, amb la intenció de millorar l’eficiència energètica  
de l’edifici, en el PAES es van preveure petites mesures per 
a la reducció de pèrdues tèrmiques en l’edifici i el control de 
la radiació incident. Una d’aquestes es va realitzar durant el 
mes d’agost passat. L’actuació va consistir en la col·locació 
d’un tendal vertical enrotllable a la part exterior, a la façana 
vidriada de l’espai de recepció de la planta primera de l’edifici. 
El tendal instal·lat està confeccionat amb teixit screen i és d’un 
color similar al de les façanes de l’edifici perquè d’aquesta 
manera es pugui integrar millor amb l’edificació. Aquesta ac-
tuació està subvencionada per la Diputació de Girona, en la 
convocatòria d’ajuts per a la campanya  del "Pla a l’acció" per 
a l’any 2014. 

ACTUACIONS A L’EDIFICI DEL LOCAL 
SOCIAL
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Durant l’agost passat es va realitzar una actuació puntual amb 
la finalitat d’arranjar dos flonjalls que es van formar al pavi-
ment d’asfalt del camí públic rural del cementiri, el que enllaça 
la carretera C-25, a l’alçada del cementiri, amb el nucli urbà de 
Campllong, a l’alçada de l’Església. La intervenció es va fer per 
tal de garantir la seguretat dels vehicles i ciclistes que circulen 
per l’esmentat camí ja que els flonjalls tenien unes dimensi-
ons importants, fruit del pas de vehicles pesants, normalment 
tractors, i a les nombroses precipitacions que han anat caient 
durant aquest darrer any. Les filtracions d’aigua havien fet que 
l’asfalt s’esquerdés, s’enfonsés en algunes parts i que s’aixe-
qués en d’altres. Això feia que el ferm fos irregular i dificultava 
el pas del trànsit rodat.

En una actuació per l’estil de l’anterior, també es van ar-
ranjar dos forats petits a l’encreuament del camí de Can Bosch 
amb el vial que va des de Can Bosch fins al camí de Sant An-
dreu Salou.

ACTUACIONS AL SISTEMA VIARI
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Durant el mes de maig, els jubilats vam continuar amb la 
nostra rutina consistent en el ball, que es fa els dimecres 
quinzenalment, i el berenar, que fem cada dimarts al bar res-
taurant del Local Social de Campllong. Tot i això, vam mirar 
de posar-nos al dia amb les excursions i vam organitzar-ne 
alguna amb la Federació de Casals i Entitats de les comar-
ques Gironines.

Durant el mes de juny ja ens vam mobilitzar més i vam fer 
dues grans activitats. Una ens venia de nou perquè no l’ha-
víem feta mai abans: es tracta de la primera exposició de 
manualitats de la Federació de Casals i Entitats de les Co-
marques Gironines. Van contribuir diversos pobles de la Fe-
deració amb un munt d’obres d’art d’allò més boniques. Qua-
dres, teles, maquetes de cases, teules pintades, diferents 
tipus de mantes i motxilles de patchwork, graciosos objectes 
fets de ferralla... Després d’aquesta gran exposició, els ju-
bilats ens vam quedar a dinar al restaurant del Local Social 
i, poc més tard, per fer aquella jornada ben rodona; ens en 

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG vam anar a veure el Museu d’Eines Antigues de Campllong. 
En Jordi Besalú, que se’n fa càrrec, molt amablement ens 
el va ensenyar a tots i totes. Els de Campllong ja coneixem 
una mica el museu, però els de les poblacions veïnes en van 
quedar ben parats! 

La següent activitat que vàrem fer durant el mateix mes de 
juny va ser la segona Diada del Soci, activitat que està explí-
citament pensada per a tots aquells jubilats i jubilades que 
són socis i sòcies al casal de Campllong. Malgrat això, com 
és evident, hi deixem cabuda a tot aquell qui també ens hi 
vulgui acompanyar! Bé, el fet és que podem dir que la diada 
va anar rodona. Vam fer un gran dinar a base d’una mica 
de pica-pica, arròs de segon, gelat amb ratafia de postres i, 
evidentment, cafès i grana per acabar l’àpat. Però això no va 
ser tot ja que, tot seguit, en Pep i la Ma José ens van fer ball 
per a tots aquells atrevits! I, tot s’ha de dir, un dels detalls 
més bonics d’aquell dia va ser un petit obsequi que vam do-
nar a tots els participants: un punt de llibre amb una bonica 
poesia, decorat amb flors naturals de la mà que havia fet la 
Conxita Casadevall.

El Local Social de Campllong va continuar amb la seva rutina 
de cursos i activitats fins a la finalització del curs escolar. 
Tot i això, cal esmentar que les dinamitzacions al Parc de 
Salut van augmentar de nombre gràcies al bon temps i es van 
poder fins i tot doblar les sessions durant el mesos de maig 
i juny. Els tallers de risoteràpia van finalitzar el mes de juny 
amb molt d’èxit i per aquest motiu es reprendran a partir de 
l’octubre.

Amb la fi del curs escolar vam decidir preparar un gran Fes-
tival on la majoria dels alumnes van poder mostrar el que ha-
vien après. Les alumnes de costura i els nens i nenes d’"Arts 
and games" ens van fer una petita exposició dels seus tre-
balls i, per la seva part, els participants de cursos com ara 
el country, la dansa del ventre, la guitarra, l’anglès adult i 
infantil, el zumba i francès ens van fer una petita demostra-
ció de tot allò après durant el curs. Podeu veure un repàs 

LOCAL SOCIAL fotogràfic de les activitats dell Festival a les pàgines 18 i 19  
d’aquest mateix butlletí.

Al juny es va dur a terme un curs de ratafia. En Lluís Carre-
ras ens va portar a collir i a conèixer les plantes que calia 
posar-hi i ens va ajudar a preparar i afegir-hi tots els ingre-
dients necessaris. L’únic que ens faltava era tenir el nostre 
beuratge 40 dies a sol i serena i colar-lo a casa. Va ser una 
gran experiència. 

Durant el mes de juliol, el Local Social va recuperar la calma 
i la tranquil·litat que pertoca a l’estiu. Els cursos s’havien 
acabat i començàvem a rumiar quins podríem proposar de 
cara a la  temporada vinent. Tot i així, i a causa de la gran 
demanda, vam fer un intensiu de dos dies a la setmana du-
rant el mes de juliol. 

I a l’agost, com sempre, la protagonista és la Festa Major, 
moltes de les activitats programades es duen a terme a les 
instal·lacions del Local Social.

I, passada la Festa Major, vam tenir la vista posada al proper 
curs i en la preparació dels cursos i tallers que es planteja-
ran de cara a l’octubre. Amb les piles carregades, ben avi-
at començarem amb els cursos d’enguany. Esperem que us 
agradi la selecció que us oferim i us animeu a participar-hi 
amb nosaltres.



El gra i la palla A17

La  vida del poble
Durant el mes de juliol, tots plegats vam descansar una mica 
de tantes emocions i, tot i haver plantejat una excursió al 
Tren Groc, la qual no vam efectuar per falta de gent, també 
ens vam entretenir amb la Sara a fer el mural que vam posar 
aquest any al llibret de la Festa Major. Ens va quedar prou bé 
i les dones en vam quedar la mar de satisfetes. La tasca dels 
homes en canvi va ser diferent. Ells ens animaven tot jugant 
a cartes, donant-nos el seu suport i triant colors i coloraines.

I com us podeu imaginar, el mes d’agost se’ns va girar feina 
a causa de l’arribada de la Festa Major. Dinar familiars, fills, 
néts i fins i tot besnéts! Gairebé tot un mes de festivitat on 
vam participar a gran part de les activitats, des de la cursa 
de cargols fins als magnífics concerts del Musicant.  

Ja hem engegat un nou curs i als alumnes de P2 no ens ha costat gens tornar a començar! Hem tornat 
molt grans i amb molta energia!!! A P1 han començat nens i nenes nous que estan en procés d’adaptació 
i ploren una mica però els nens de P2 els estem ajudant molt ensenyant-los les joguines i els racons de 
l’escola i les senyoretes els fan molts d’afalacs!!!

Més endavant ja us anirem informant de les activitats que fem!!!

Els nens/es del Tractoret!!!

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
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PRIMER FESTIVAL DE FINAL DE CURS DEL LOCAL SOCIAL

SANT JOAN 2014

El diumenge 8 de juny passat va tenir lloc a la sala gran del 
Local Social el primer festival de final de curs. En aquest acte 
vàrem poder veure  una exposició de treballs i una mostra de 

Enguany, la nit del 23 de juny, Campllong va tornar a viure in-
tensament la festa de la revetlla de Sant Joan, després d’uns 
anys sense activitats. L’Ajuntament va preparar taules i cadi-
res per tal que els més de 150 veïns que s’hi van apuntar po-

guessin sopar a la fresca trobant al carrer de la Fira (al costat 
de la Llar d’infants) un bon emplaçament per a la celebració. 
La revetlla va transcórrer sense cap incident i es va tancar 
amb música fins a la matinada.

les diferents activitats que s’han anat fent al llarg de l’any. 
L’experiència tant dels espectadors com dels alumnes va ser 
positiva i enriquidora.
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Després d’un any de parèntesi, hem tornat a tenir al nostre poble 
un Emergent, aquest Festival d’arts escèniques organitzat pel 
Consell Comarcal i que aquest any complia el seu desè  aniversari. 

Els artistes presents aquest any a Campllong van ser els se-
güents: Per començar, Damià Olivella (cantautor), tot i que 
no era dels que podíem considerar mediàtics, va fer una 
actuació rellevant. Hugo va oferir un espectacle de mim, 
mentre que BGKO, un grup desconegut almenys en aques-
ta zona, format per gent de diferents nacionalitats, va tenir 
parts en què van agradar més que en d’altres. Els va seguir 
en Peyu, un humorista ja mediàtic i del qual s’esperava una 
actuació que de cap manera decebria. El seu pas per l’esce-

EMERGENT 2014
nari va anar amb la línia del que s’esperava d’ell. Tot seguit, 
Rubèn Vilagran, un mag desconegut per qui escriu aques-
ta crònica, va passar inadvertit. Va agradar a una part i el 
contrari a una altra. Mazoni era el més mediàtic de tots els 
artistes i, la veritat, personalment n’esperava més, tot i que 
va anar de menys a més i cap al final és va anar escalfant. 
Per acabar, el foto-sketch d’en David Julià va ser brillant i 
va fer tornar a seure gent que ja marxava. El resum del to-
tal seria que la gran varietat d’actuacions, durant les més 
de 2,5 hores d’actuació va fer que la majoria dels assistents 
marxés satisfet del que havia vist i sentit. Fins l’any que ve? 

Lluís Freixas
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La Festa Major és una de 
les activitats més espe-
rades al nostre calendari 
campllonenc, una ocasió 
especial per trobar una 
bona excusa de la qual en 
resulten dinars, sopars i 
diferents trobades. A vega-
des hi ha gent que només 
veiem per la Festa Major, 
és com un punt de trobada. 

La nostra Festa Major fa 
anys que és la suma de 
moltes activitats populars 
per a totes les edats combinades amb un cap de setmana de 
concerts i actuacions. 

Des de la Comissió esperem que aquest fórmula agradi a tot-
hom ja que a nosaltres ens plau veure que tothom qui vulgui 
tingui alguna activitat on participar.

Enguany, la Caminada nocturna va encetar la Festa, seguida 
d’una Masterclass de Zumba per a adults, un Torneig del 
Joc de l’Oca, una Masterclass de Zumba per a nens, un 
Torneig de Fifa 14, i el passi d’una Pel·lícula infantil.

El divendres, tot i les ganes de tots en tenir-ho tot a punt el 
primer dia fort de la festa, la pluja va fer que s’anul·lés el Ro-
dacamps. La Cantada d’havaneres i el Concert Jove es van 
poder fer però hem de de dir que deslluïts per la pluja.
El dissabte, els més matiners van poder participar al Torneig 
de Tennis taula que es feina al pavelló. A la tarda, es va fer la 
VIIIa Cursa de Cargols, la Trobada de Colles Geganteres 
i aquest any, com a novetat, hi va haver l’actuació dels Cas-
tellers Minyons de Santa Cristina. Tot seguit, es van fer 
sopars a la fresca tot esperant el Ball i l’actuació de DJ’s.

El diumenge, es va celebrar la Missa amb acompanyament del 
Cor de Sant Andreu i després de tots els dinars familiars la 
mainada va poder Pintar al carrer i va gaudir de l’Animació 

infantil. També es van 
celebrar les Sardanes i, 
seguidament, el Concert 
i el Ball amb la Selvatana.

El dilluns vam tenir una 
altra novetat que va agra-
dar molt als més petits, 
una Festa de l’escuma. 
A la tarda es va fer la 
Ruta amb bicicleta pel 
poble i a la nit, Especta-
cle de màgia.

El dissabte del cap de set-
mana següent es va fer el Sopar de germanor i els Partits 
de futbol sala entre casats/des i solters/es.

Durant tota la Festa Major hi ha hagut una Exposició de fotos 
antigues del fons fotogràfic de Campllong.

Des de la Comissió de Festes esperem que hagueu gaudit de la 
Festa Major i volem agraïr la vostra participa ció a les diferents 
activitats i sobretot un fort agraïment a tots els col·laborars 
que desinteressadament ens donen un cop de mà.

Ara haurem de tornar a esperar un any per tornar a gaudir 
d’un cap de la nostra Festa Major, amb molta alegria i disbau-
xa per a tots! Moltes gràcies a tots i a totes!

FESTA MAJOR
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Amb la veu i els comentaris de la Nina, perfectament acompa-
nyada per la Giorquestra, i sota la direcció de Marcel Sabaté, 
el divendres 29 d’agost passat es va cloure l’onzena edició del 
cicle Musicant… En el marc incomparable del  bosc d’en Nosa, 
l’acústica natural de la vegetació va embolcallar la veu esplèn-
dida de la cantant que va desgranar una selecció del repertori 
del seu 30è aniversari, amb una destacada presència del jazz.

Aquesta edició del Musicant ha estat una de les més concor-
regudes de tots els anys, sobretot per l’elecció del bosc per 
tancar i obrir el cicle. El primer concert va ser a càrrec de 
Deudeveu i Geriona, dues formacions vocals de moda que van 
aplegar un bon nombre de seguidors i seguidores. Amb una 
posada en escena espectacular i molt dinàmica, les dues for-
macions van actuar per separat i tot seguit es van agrupar per 
cantar conjuntament "El cant dels ocells" a capella. Un dels 
moments més sublims del concert.  

El segon dia, en el recentment remodelat local social, vam 
poder gaudir de la magnífica veu d’Indira Ferrer-Morató, sà-

viament acompanyada al piano per Antoni Mas. Ambdós in-
tèrprets, ben coneguts a les nostres contrades, van oferir un 
complet recital on es va fer un repàs històric de l’evolució de 
l’havanera, des de la seva vessant més lírica i concertant. Tot 
un plaer per a l’oïda.

A l’església vam tenir l’honor d’escoltar la guitarra de Toti So-
ler. Aquest músic català és el principal exponent de l’anome-
nada Guitarra catalana, i ho va demostrar perfectament amb 
una selecció de temes propis i d’altres arranjats. Totes les 
peces amb acompanyament vocal eren sobre texts de poetes 
catalans i internacionals. Feia temps que desitjàvem convidar 
Toti Soler i en aquesta edició ho vam aconseguir.

Per acabar i com sempre, agraïm a tot l’equip de col·laboradors 
voluntaris, als patrocinadors, institucions, ajuntament, a la fa-
mília Gumbau per la cessió del bosc i, com no, a tots vosaltres 
com a públic i seguidors.

Fins a la propera edició!

MUSICANT 2014...

Toti Soler Indira Ferrer-Morató i Antoni Mas

Cor Geriona

Nina i Giorquestra
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El casal de Campllong té solfa. Un any més hem pogut gaudir 
plegats de les vacances escolars en un entorn privilegiat com 
és el del municipi de Campllong. 

Enguany, l’eix temàtic del casal ha estat El Drac Parrac, que-
ens ha proposat mil històries per gaudir plegats de la nostra 
història de Catalunya en un any en el qual es compleix el tri-
centenari de la derrota de l’11 de Setembre de 1714 en la 
Guerra de Successió. Per commemorar aquest fet, i per tal 
de fer-ho sempre des d’un punt de vista lúdic, el Drac Parrac 
ens ha anat fent propostes d’activitats que ens han permès 
aprendre moltes coses sobre la història de Catalunya i el seu 
territori, des de la prehistòria, passant pels egipcis, edat me-
dieval i èpoques moderna i contemporània.  

Com cada any, a més, hem farcit el casal de rauxa, aprenen-
tatge i activitats engrescadores per tal que els infants gau-
dissin del seu temps de vacances i que transversalment en 
traguessin un profit a nivell d’educació en valors.  Algunes ac-
tivitats han estat: tallers setmanals, jocs amb inflable aquàtic, 
sortides amb bicicleta, botifarrada, acampada... 

CASAL D’ESTIU
Com cada any, volem donar les gràcies a tota la gran família del 
casal de Campllong per voler passar l’estiu amb nosaltres. Per 
l’equip de monitors és un veritable plaer formar part d’aques-
ta gran família i esperem comptar amb vosaltres l’any vinent. 
L’aventura promet deixar empremta. Nosaltres estem molt con-
tents de la feina feta i que l’haguem pogut gaudir plegats. 

Una abraçada molt gran a tots, que passeu una bona entrada 
de tardor i el casal de Campllong us espera l’any vinent amb 
mil aventures perquè seguim escrivint plegats noves pàgines 
d’educació en el lleure amb aquesta la nostra gran família de 
l’estiu a Campllong. 

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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Després de l’estiu, per a molts 
comença un nou curs, amb 
nous propòsits i desitjos. Des 
dels Serveis Socials de Camp-
llong no hem parat motors i 
continuem treballant amb la 
mateixa força. Per això, un 
cop més, us presentem un nou recurs.

El Servei de teràpia familiar té com a missió ampliar el ventall 
de possibilitats d’intervenció de què disposem en l’àmbit dels 
serveis socials. Pretén oferir una intervenció terapèutica es-
pecialitzada, de caràcter psico-social relacional, a famílies en 
situacions de crisi, o bé a famílies que presenten dinàmiques 
disfuncionals que repercuteixen de manera directa en elles o 
en els seus membres.

Aquest servei no pretén substituir sinó complementar altres 
serveis que de manera especialitzada atenen aquesta casuís-
tica des dels àmbits de salut mental o serveis socials especia-
litzats (EAIA, Centre de Salut Mental, CSMIJ...). La seva funció 
també és la de ser un complement als tractaments o mesures 
que des d’aquest serveis especialitzats s’implementin o admi-
nistrin, si bé des de la proximitat i de manera coherent amb el 
Pla de Treball dissenyat per l’equip dels Serveis Bàsics d’Aten-
ció Social (SBAS) referent de l’usuari o família.

A demanda del propi usuari o família i prèvia derivació dels 
SBAS del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, persegueix 
complementar i/o donar continuïtat al Pla de Treball (o mi-
llora) dissenyat per aquests. De manera concreta, en aquells 
aspectes en els quals els professionals de la SBAS considerin 
que cal un treball de caràcter psico-relacional, des de la pro-
ximitat i tot aportant-hi la disponibilitat i especialització que 
aquestes intervencions requereixen.

Podríem dir que en darrera instància, el servei persegueix la 
millora de la qualitat de vida personal i familiar i l’àmbit d’au-
tonomia dels/les usuaris a partir d’una intervenció especialit-
zada de caire reorganitzatiu i terapèutic d’àmbit psicosocial 
relacional. Tot això, mitjançant línies de treball com:
 
- Reforçar les capacitats i competències de les famílies per fer 
front de manera satisfactòria i funcional les diferents fases del 
seu cicle vital i els moments de crisi que d’aquest se’n puguin 
derivar.
 
- Millorar la qualitat i funcionalitat del conjunt de relacions i 
dinàmiques familiars.
 
- Millorar la qualitat de les relacions de la família amb el seu 
entorn reforçant els sistemes de suport social al seu abast, 
siguin aquests de caràcter informal o bé es tracti de serveis o 
recursos de tipus públic o privat.

- Contribuir a minimitzar en allò que sigui possible els factors 
d’estrès que poden influir negativament en la família, tot re-
forçant la seva capacitat per afrontar de manera eficaç els 
problemes i dificultats plantejades.

- Prioritzar intervencions a territori orientades vers la preven-
ció secundària de situacions de violència familiar o desprotec-
ció infantil.

- Facilitar el treball globalitzat amb la família evitant la frag-
mentació i/o discontinuïtat de les intervencions amb aques-
ta per part dels diferents serveis que intervenen en cada cas 
concret.

- Flexibilitzar i optimitzar les intervencions adaptant-les més i 
millor a les diferents casuístiques de les famílies així com a les 
seves necessitats.

- Vetllar per evitar la cronificació dels casos tot estimulant al 
màxim processos d’autonomia de les famílies i les persones 
ateses. 

- Tenir una cura especial per aquells casos que estan vivint si-
tuacions puntuals de crisi (processos d’adaptació transitori en 
casos de famílies immigrants o monoparentalitat amb situació 
de precarietat econòmica/social.

De manera orientativa, alguns dels perfils de famílies i usu-
aris susceptibles de ser atesos en aquest servei serien els 
següents :

- Famílies amb conflictivitat en la parella. 
 
- Usuaris amb problemes de salut mental que no disposin d’un 
diagnòstic de trastorn mental sever o greu.

- Famílies o usuaris en contextos d’interculturalitat o amb pro-
cessos migratoris.
 
- Famílies amb conflictivitat relacional de tipus intergeneracional.
 
- Disfuncionalitat familiar (en quant a dinàmica i/o estructura) 
amb indicadors de risc de desprotecció lleus o moderats en 
els menors.
 
- Famílies amb especials dificultats en la criança dels fills.

- Intervenció amb famílies i/o usuaris atesos per altres ser-
veis.

Per a més informació, us podeu dirigir als Serveis Socials. Allà 
us aclarirem qualsevol dubte que us pugui haver sorgit.

L’equip de Serveis Socials bàsics de Campllong

SERVEIS SOCIALS: EL SERVEI DE TERÀPIA FAMILIAR
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NOTA INFORMATIVA
El Departament de Benestar i Família acaba de signar la renovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Abertis, acord 
del qual també formen part les entitats COCARMI, Creu Roja, Institut Guttmann, ONCE Catalunya i Federació ECOM.

Aquest conveni té per objectiu facilitar de forma gratuïta el dispositiu Via-T dels peatges de les autopistes a les persones 
conductores amb discapacitat que disposin de carnet de conduir en vigor i el reconeixement legal de discapacitat i/o targeta 
acreditativa de la discapacitat del Departament de Benestar Social i Família, amb grau igual o superior al 33% amb barem de 
mobilitat positiu, o també, amb un grau igual o superior al 65% (sense haver de commplir el barem de mobilitat).

Per a més informació, podeu sol·licitar hora amb els Serveis Socials trucant al 972.46.15.04

La grip és una infecció de les vies respiratòries causada pel 
virus Influenza i que s’encomana fàcilment d’una persona a 
una altra. A Catalunya arriba amb l’hivern, la majoria de les 
vegades a partir de la segona quinzena de desembre i s’incre-
menta habitualment durant les primeres setmanes de gener.

La grip s’estén de forma considerable entre la població en ge-
neral, sobretot en infants, adolescents i adults joves en molt 
poques setmanes. En malalts de risc o d’edat avançada, pot 
produir una mortalitat remarcable per les complicacions asso-
ciades a la malaltia, ja que contribueix a descompensar altres 
malalties de base. Per això és tant important vacunar-se.
 
Quan dura la grip? 
El procés gripal sense complicacions dura entre 3 i 7 dies, tot i 
que la tos i el malestar poden persistir dues setmanes o més.

Com es pot evitar el contagi de la grip? 
La principal mesura preventiva és la vacunació anual. Evitar 
tossir i esternudar a l’aire (tapar la boca amb un mocador de 
paper o amb l’angle interior del colze). Rentar-se les mans 
freqüentment (especialment en tocar superfícies que poden 
haver estat contaminades (transport públic, etc.).

Les persones vacunades de la grip es poden contagiar 
igualment? 
La vacunació antigripal és la mesura de prevenció primària fo-
namental per prevenir la grip i les seves complicacions.  Les 
persones vacunades de la grip tenen una probabilitat més 
baixa de contagi, però s’ha de tenir en compte que un dels 
objectius principals de la vacunació no és solament evitar la 
infecció, sinó la prevenció de les complicacions que pot com-
portar la infecció pel virus de la grip. Això és especialment 
rellevant en persones amb malalties de base (diabetis, car-
diovasculars, respiratòries, obesitat mòrbida...) tractaments 
immunosupressors o altres situacions de risc, més grans de 

60 anys, gestants i mares lactants en contacte amb nadons i 
personal sanitari.

Cal recordar que durant la temporada d’hivern hi ha circula-
ció de diversos virus respiratoris que poden donar unes símp-
tomes molt similars que poden confondre’s amb un episodi 
gripal i per als quals la vacunació antigripal no té cap efecte 
preventiu.

Quins medicaments són els més adequats per curar la 
grip? 
No hi ha cap medicament que curi la grip, però els analgèsics 
i antitèrmics, com el paracetamol, ajuden a alleujar o escur-
çar algunes molèsties del procés gripal com el mal de cap, la 
febre i el malestar general. Els antibiòtics NO curen la grip. 
A banda del tractament simptomàtic es recomana a tots el ma-
lalts seguir una sèrie de mesures generals:
 
- Beveu aigua, sucs, brous, infusions en abundància
- No fumeu.
- Descanseu i feu repòs

Què passa si tinc la grip i prenc altres medicaments? 
Si es té la grip, no s’ha de deixar cap tractament dels que esti-
gueu prenent habitualment. 

Quan s’ha d’anar al metge? 
Sempre que hi hagi un risc de complicacions.

DIES DE VACUNACIÓ AL DISPENSARI DE CAMPLLONG:
23 d’octubre al matí.
28 d’octubre a la tarda.

Si no us és possible venir cap d’aquests dies, reserveu cita 
prèvia amb la infemera a partir de la segona quinzena d’octu-
bre al telèfon 972463882.

SALUT: CAMPANYA DE VACUNACIÓ DE LA GRIP A CAMPLLONG. PREGUNTES I 
DUBTES MÉS FREQÜENTS



El gra i la palla A27

La  vida del poble

AQUEST PROPER TRIMESTRE...

 
LA NETEJA VIÀRIA I LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
Els dijous 16 d’octubre, 20 de novembre i 18 de desembre

ACTIVITATS:
HOMENATGE A LA GENT GRAN
Diumenge, 2 de novembre

CAMINADA I CASTANYADA POPULAR 
Diumenge, 9 de novembre

SOPAR-BALL DE TARDOR 
Dissabte, 15 de novembre

JORNADA DE PORTES OBERTES DEL 
MUSEU DEL CAMP 
 
Diumenge, 16 de novembre

MARATÓ DE TV3 
Diumenge, 14 de desembre

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

JOC DE LA QUINA 
25, 26 i 28 de desembre 

I TOTES LES ACTIVITATS HABITUALS DE 
NADAL... 

BALL DE JUBILATS: (Preu: 7€ socis; 8€ no socis)
 
Els dimecres, quinzenalment: 
OCTUBRE: Dies 8 i 22
NOVEMBRE: Dies 5, 19  
DESEMBRE: Dies 3 i 17




