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Carta de l’alcalde

Agermanar-se amb un altre poble, per què? Potser per tenir 
famílies mixtes, relació històrica, molta relació comercial o mil i 
un interessos... Cap d’aquests possibles motius avala l’agerma-
nament que s’ha engegat a Campllong amb San Valentino però, 
tot i això, si volem, podem trobar-hi cent possibles avantatges. 

Em limitaré a desgranar-ne simplement uns quants. Potser la 
més important de totes és l’aventura de relacionar-nos amb 
gent que tenen unes tradicions, cultura i llengua "diferents" a 
les nostres tot i no estar tant allunyats, culturalment parlant. 
Ambdós tenim llengües estructurades sobre el llatí, som lla-
tins, de tradicions i costums semblats però cadascú amb les 
seves variants. Pensem que històricament els catalans haví-
em estat uns fenicis comercialitzant amb tots els pobles que 
volten la Mediterrània i l’Adriàtic, tot i la potència de Venècia. 

En resum, al llarg de la història, tots hem rebut influències de 
grecs, romans, visigots, àrabs i d’altres cultures que han anat 
formant el nostre ADN cultural i racial. Ara se’ns presenta una 
bona ocasió per interactuar amb aquesta gent diferent però 
certament bastant semblant a nosaltres. En tot cas, deixem 
que ho anem descobrint.

Segurament és el moment de tenir les mires obertes, de veure, 
escoltar, entendre i de ben segur que a tots ens anirà bé, prin-
cipalment al nostre jovent, que podrà experimentar quelcom 
nou i emocionant. Diria més, una lliçó de vida per a la nostra 
gent més jove que, en companyia d’aquells que integren les 
nostres entitats i associacions, han d’ésser, sens cap dubte, la 
punta de llança d’aquesta petita aventura cap al diferent. Això 
com a poble ens ha de revitalitzar, fer créixer i fer-nos tornar 
més grans, si res més no, d’esperit.

En què consisteix el projecte d’agermanament dels pobles de 
Campllong i San Valentino in Abruzzo Citeriore (Abruzzo, Ità-
lia)? L’objectiu és incentivar la participació dels ciutadans en 
la construcció d’Europa a través del desenvolupament de les 
seves diferents cultures i la reflexió en l’àmbit local de les po-
lítiques econòmiques europees per combatre l’actual crisi eco-
nòmica i social. El projecte d’aquestes dues poblacions s’en-
quadra dins el projecte "Loso Europa" que permetrà que els 
dos comitès d’agermanament desenvolupin temes d’interès 
social i europeu. Ambdues poblacions compten amb un núme-
ro important d’associacions, malgrat la seva escassa població. 
Per tant, una clara manifestació de la participació ciutadana i 
esperit de fer coses i activitats pel poble. 

En el municipi de Sant Valentino constitueixen el comitè d’ager-
manament, les següents associacions:  Associació "Pro San Ni-
cola", Associació esportiva "Sportiva Citerius", Associació "Amici 
del Museo", l’Associació "Palco e Scena", l’Associació "Pro-loco 
San Valentino", l’Associació "Promotore Trovigliano", l’Associa-

ció "Coro Sa Mmalindine". A Campllong, malgrat la seva escassa 
població de 515 habitants, podem trobar les següents associaci-
ons: Casal de Jubilats, "Casal Rock", Colla de Carnestoltes, Colla 
Gegantera, Fires i festes, Associació Esportiva Campllong, Casal 
d’estiu, Museu d’eines antigues i Musicant. 

La col·laboració entre les associacions permetrà desenvolupar 
les idees exposades per part dels dos territoris en el projecte 
"Loso Europa". Els dos ajuntaments son membres de la xarxa 
"NET-MED" que aglutina entitats i organitzacions amb finalitats 
de col·laborar en el marc de la Unió Europea per al desenvolu-
pament del Mediterrani. 
 
El projecte "Loso Europa" té la intenció de ser el primer pas cap 
a l’obertura d’un diàleg més ampli amb les institucions locals, 
nacionals i europees en matèria de participació ciutadana en 
les decisions econòmiques preses per contrarestar els efectes 
de la crisi econòmica i social. La finalitat del projecte es perse-
gueix a través de l’organització de conferències i seminaris te-
màtics. Les conferències estaran dedicades a la importància de 
la memòria històrica comuna i la importància de la participació 
dels ciutadans als debats europeus contra la crisi. Els semina-
ris tindran com a temes de debat: la importància del voluntariat 
per la cohesió social en el UE; el diàleg i la solidaritat entres les 
generacions com a eina per assegurar l’aprenentatge informal 
per part de les generacions més joves i intercanvi generacional 
del mercat laboral; el desenvolupament sostenible i el patrimo-
ni local com a eina per impulsar l’economia europea. 

Totes les activitats són organitzades i gestionades pels comi-
tès d’agermanament. Per això es garanteix en totes les etapes 
del projecte, la major participació dels ciutadans d’ambdós se-
xes i de totes les edats. 

Espero doncs que us animeu a participar en el projecte. De 
ben segur que tots en sortirem beneficiats. Salut a totes i tots.                                      
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

AGERMANAMENT AMB SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITTERIORE
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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
DATA 4 DE SETEMBREDE 2014

PRIMER. APROVAR INICIALMENT LES BASES QUE 
REGIRAN L’ADJUDICACIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER 
TIPUS C DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER DE LA 
RECTORIA DE CAMPLLONG, NÚM. 6
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar inicialment les bases que hauran de regir el 
procediment d’adjudicació de l’habitatge ubicat al carrer de la rec-
toria, núm. 6 de Campllong, així com per la resta d’habitatges de 
protecció oficial en règim de lloguer de la mateixa promoció, en 
cas de desocupació dels mateixos. Adjunto com annex bases d’ad-
judicació.

SEGON. Exposar al pública les bases indicades pel termini de 20 
dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, en la web municipal i en el taulell d’anuncis de la corporació, 
per a tal que els interessats puguin examinar-les i formular, en el seu 
cas, les al·legacions que consideri oportunes.

TERCER. Simultàniament al tràmit d’exposició pública s’inicia el 
tràmit de presentació de les sol·icituds, el qual quedarà suspès en 
cas d’al·legacions.

S’estipula com a termini màxim de presentació de sol·licituds i docu-
mentació fins el dia 22 de setembre.

QUART. L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense ne-
cessitat d’ulterior acord, en el cas que no es formuli cap al·legació.

CINQUÈ. Enviar la posterior adjudicació amb el corresponent con-
tracte d’arrendament al Departament d’Habitatge de la Generalitat 
als efectes del visat del contracte.

SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, tant àmpliament 
com sigui necessari per procedir a l’adjudicació i execució de l’acord.

SEGON. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
PRESSUPOSTARIS 3/2014 DE SUPLEMENT DE CRÈ-
DIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crè-
dit pressupostari núm. SC 3/2014, a finançar amb càrrec a nous 
ingressos i la formalització d’una operació de crèdit, segons el re-
sum següent: 

1.- DESPESES
1.1.- CRÈDITS A SUPLEMENTAR:

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Aplicació Denominació Import

Prog. Eco.

454 765 Projecte: Pavimentació d’un 
tram del camí de la Bruguera 
- PUOSC 2014 
 
Pressupost: actual: Consell 
Comarcal, aportació de Pla de 
Camins

105.263,16 €

Total: 105.263,16 €

2.- FINANÇAMENT

CONCEPTE C O N S I G N A C I Ó 
NECESSÀRIANúm Denominació

Ingressos de capital

14.76100 Diputació, PUOSC 2014 70.000,00 €

14.91300 Préstec 35.263,16 €

Total finançament 105.263,16 € 
               
SEGON: Exposar al públic, mitjançant edicte al BOP de Girona i al 
tauler d’anuncis municipal, el present acord pel termini de quinze 
dies hàbils, en acompliment de l’article 177.2 del text refós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre (RDL 2/2004, de 5 de març) i preceptes 
concordants del Decret 500/1990, de 20 d’abril, a l’objecte que els 
interessats puguin examinar l’expedient i formular, en el seu cas, les 
reclamacions que considerin oportunes.

TERCER: L’expedient es considerarà definitivament aprovat, sen-
se necessitat de nou acord corporatiu, si en el transcurs del termini 
d’informació pública no és presenta cap reclamació. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el 
pressupost modificat , resumit per capítols, al BOP i al tauler 
d’anuncis.

TERCER. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
PRESSUPOSTARIS 4/2014 DE CRÈDIT EXTRAORDI-
NARI. APROVACIÓ PROVISIONAL.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER - Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari 
pressupostari núm. CE 4/2014, a finançar amb càrrec a nous ingressos 
i al romanent líquid de tresoreria afectat, segons el detall següent:

1. DESPESES

ALTES EN APLICACIÓ DE DESPESES

Aplicació Denominació Import

Prog. Eco.

161 633 Substitució i millores ala sub-
venció de bombament d’ai-
gües residuals de nucli urbà

22.419,97 €

Total: 22.419,97 €

2. FINANÇAMENT

CONCEPTE C O N S I G N A C I Ó 
NECESSÀRIANúm Denominació

Ingressos de capital

14.76103 Diputació, subvenció 
Pla Especial d’inver-
sions

20.176 €

14.87010 Romanent líquid de 
tresoreria afectat

2.243,97 €

TOTAL FINANÇAMENT 22.419,97 € 

SEGON: Exposar al públic, mitjançant edicte al BOP de Girona i al 
tauler d’anuncis municipal, el present acord pel termini de quinze 
dies hàbils, en acompliment de l’article 177.2 del text refós de la Llei 

Cop d’ull a les actes municipals
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39/1988, de 28 de desembre (RDL 2/2004, de 5 de març) i preceptes 
concordants del Decret 500/1990, de 20 d’abril, a l’objecte que els 
interessats puguin examinar l’expedient i formular, en el seu cas, les 
reclamacions que considerin oportunes.

TERCER: L’expedient es considerarà definitivament aprovat, sen-
se necessitat de nou acord corporatiu, si en el transcurs del termini 
d’informació pública no és presenta cap reclamació. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pres-
supost modificat , resumit per capítols, al BOP i al tauler d’anuncis.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 4 DE SETEMBRE DE 2014

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 14 D’AGOST DE 2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 14/08/2014

2n.- ATORGAMENT SUBVENCIONS. ACCEPTACIÓ 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:
Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, les subvenci-
ons o ajuts que tot seguit es diran: 
ACORD: Direcció General de Joventut 
EXPEDIENT: 798/2014
CONCEPTE: Activitats ens locals sense PLJ – Foment de la interacció 
juvenil 
IMPORT SUBVENCIÓ: 500.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 15/11/2014

ACORD: Decret de Presidència del Consell Comarcal del Gironès
CONCEPTE: Cicle de música del país, Musicant... 2014
IMPORT SUBVENCIÓ: 400.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2014

3r.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Els reunits per unanimitat ACORDEN:
Atorgar i notificar a l’interessat la llicència per a l’execució de les 
obres que seguidament es detallaran i amb els condicionaments i 
requisits que igualment s’especifiquen a continuació:

EXP. NÚM. 18/2014
Promotors: Sra. EDC 
Obres autoritzades: Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
Emplaçament de les obres: Passeig Campllong, 17
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions i 
taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11): 
4.228,87 €

4t.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER 
A LA SUBSTITUCIÓ I MILLORES A LA SUBESTACIÓ 
DE BOMBAMENT D’AIGÜES RESIDUALS DEL NU-
CLI URBÀ DE CAMPLLONG. APROVACIÓ INICIAL.
- Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions i 
taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11): 
8.024 €

PRIMER.- Aprovar la memòria valorada "substitució i millores a 
la subestació de bombament d’aigües residuals del nucli urbà de 
Campllong".

SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació del projecte en el Butlletí Ofi-
cial 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.

5è.- DESPATX ORDINARI
5.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa 
informar als assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 
1095 a 1162) per tal de que els reunits es donin per assabentats:

Dels escrits i documents exposats els reunits es donen per assa-
bentats. 

5.2.- Igualment, els reunits donen compte de l’escrit tramès pel Sr. 
FTP actual gestor del Bar-Restaurant del Local Social de Campllong 
(NRE 1167 del dia 2 de setembre), en el qual sol·licita utilitzar la sala 
annexa al bar per al dia 2 i 11 d’octubre com a sala aïllada per a 
realitzar uns sopars de grups. 

Els reunits, per unanimitat, autoritzen l’ocupació sol·licitada. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 25 
DE SETEMBRE DE 2014

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀ-
RIA DEL DIA 31/07/2014 I EXTRAORDINÀRIA DEL 
04/09/2014 
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de l’acte 
de la sessió ordinària del dia 31 de juliol de 2014 i extraordinària del dia 
4 de setembre de 2014, de la qual s’ha tramès còpia a tots els regidors.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Freixas es refereix al recent traspàs del Sr. MIQUEL ALBERTÍ 
I COMAS, veí de Cal Noigros de Campllong. Els regidors presents en 
l’acte acorden transmetre als familiars el sincer condol de la Corpo-
ració junt amb la manifestació de sentiment i respecte.

El Sr. Alcalde vol informar de les reunions que ha man-
tingut al llarg d’aquest mes:
El dia 19 de setembre, va assistir a l’Assemblea general de la Man-
comunitat de la Conca de l’Onyar en la qual es va aprovar, entre 
d’altres, el compte general del pressupost de l’exercici 2013. 

En referència a la reunió de la Mancomunitat, comenta que s’ha parlat 
de mirar la possibilitat de poder connectar els "carrils bicis" de Camp-
llong i Riudellots de la Selva, i que es realitzaria una nova consulta 
referent a l’ampliació de la C-25 en el tram entre els dos municipis. 
                         
L’Alcalde segueix informant de la possibilitat d’instal·lar a l’aigua po-
table del municipi, un telecontrol i un autoanalitzador a l’abastament 
per tal de controlar els volums d’aigua d’aportació de les captacions, 
per assegurar una millor qualitat de l’aigua i que properament es 
tramitarà un ajut extraordinari amb DIPSALUT per al seu finança-
ment. 

Per acabar el Sr. Alcalde comenta que hi ha hagut un intent de roba-
tori de cablejat elèctric al Polígon Industrial Les Ferreries. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
Els regidor Sr. Joan Gumbau comenta els aiguats que van tenir lloc fa 
pocs dies, en que a Campllong es van enregistrar uns 160 l/m2, i que van 
provocar moltes esllevissades i inundacions de camps i baixos d’edificis, 
sobretot a la ruta verda de la Riera Seca que ha quedat totalment tallada 
i els baixos dels habitatges socials que han quedat inundat. 
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El Sr. Àlex Carrera comenta que el curs 2014/2015 de la Llar d’In-
fants el Tractoret de Campllong s’ha començat sense cap incident i 
amb una ocupació de 29 nens. Alhora comenta que el Casal d’estiu 
també ha anat molt bé i que de cares a l’any vinent caldria la instal.
lació d’un font d’aigua a la zona de la pista exterior. 

La Sra. Roqueta, vol fer constar que s’ha dissolt l’equip de futbol sala 
AE Campllong i que en contra s’ha creat una secció de Tennis Taula 
que tenen el suport de l’empresa La Selva que cedeix unes instal·
lacions per els entrenaments i els partits. 

Els assistents volen fer constar l’agraïment a totes aquelles perso-
nes que van participar i col.laborar amb els actes de la Festa Major 
d’enguany. La Festa, com els darrers anys, hi ha hagut balls amb 
orquestra, sardanes, concert per jovent, caminada, sopars a la fres-
ca, etc. amb una valoració molt positiva per part dels organitzadors. 

Tot seguit, els regidors, fan referència a la onzena edició del Musicant..., 
volen destacar la gran afluència de públic al primer i últim concert ofert 
al bosc de Can Nosa, i l’agraïment del consistori als propietaris per la 
seva bona disponibilitat a l’hora de cedir els terrenys per actes públics. 

De les dues activitats es fa constar la programació.

4t.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 26 DE 
PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A CURSOS, JOR-
NADES, TALLLERS, CASALS O ALTRES ACTIVITATS 
CULTURALS, DE LLEURE, ESPORTIVES, FORMATI-
VES O LÚDIQUES 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. APROVAR la modificació de l’annex tarifes dels cursos 
2014/2015, 

SEGON. 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.

TERCER. 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.

5è.-  APROVACIÓ DE L’ANNEX I AL CONVENI MARC 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL 
GIRONÈS-SALT, PER A L’EXECUCIÓ DELS TALLERS 
DE MEMÒRIA PER L’EXERCICI 2014
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar el text de l’Annex I al Conveni Marc de col-
laboració entre l’Ajuntament de Campllong i el Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt per a l’execució dels TALLERS DE MEMÒRIA.

SEGON.- Comunicar el present acord al Consorci Benestar Social 
Gironès-Salt i facultar àmpliament l’Alcaldia-Presidència per quantes 
gestions siguin necessàries pel acompliment i eficàcia d’aquest acord.

6è.-  CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG PER L’EXERCICI DE LES COMPETÈNCI-
ES MUNICIPALS D’EXECUCIÓ DE L’OBRA TITULADA 
“PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ DE LA BRU-
GUERA” QUANT A LA CONSTRACTACIÓ, DIRECCIÓ 

TÈCNICA I CONTROL POSTERIOR D’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES. APROVACIÓ.  
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar el "Conveni de delegació entre el Consell Co-
marcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong per l’exercici de les 
competències municipals d’execució de l’obra titulada "Pavimentació 
d’un tram del camí de la Bruguera" quant a la contractació, direcció 
tècnica i control posterior d’execució de les obres” d’acord amb el 
text que figura com Annex I.

SEGON. Donar conformitat a les "Condicions específiques regula-
dores del contracte d’obres d’execució del projecte tècnic titulat "pa-
vimentació d’un tram del camí de la Bruguera", al municipi de Camp-
llong, a adjudicar mitjançant procediment negociat sense publicitat",  
d’acord amb el text que figura com Annex II. 

TERCER. Incorporar les següents millores a les "Condicions es-
pecífiques reguladores del contracte d’obres d’execució del projecte 
tècnic titulat "pavimentació d’un tram del camí de la Bruguera", al 
municipi de Campllong, a adjudicar mitjançant procediment negociat 
sense publicitat", que figuraran com annex I de text: 

1. Realització de més tram d’obra. 
2. Reparació blandons
3. Pavimentació cunetes 

QUART. Facultar l’Alcalde-President, Sr. Lluís Freixas i Vilardell per 
a la signatura del conveni i dels documents que siguin necessaris per 
al desplegament del present acord.

CINQUÈ. Traslladar el present acord Al Consell Comarcal del Gironès. 

7è.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 
LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013
Els reunits per unanimitat ACORDEN:
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte General de la Corpo-
ració corresponent a l’exercici de 2013 integrat per:

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

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

SEGON.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esde-
vinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, mitjançant la forma que s’estableix en la 
pròpia resolució de la Sindicatura.

8è.- NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I 
SUBSTITUT
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Proposar la renovació de la Sra. MARIA CUFÍ PORTAS en 
el càrrec de Jutgessa de Pau titular del municipi.

SEGON. Proposar el nomenament Sr. ESTEVE PRUNELL I CIURANA 
en el càrrec de Jutge de Pau substitut del municipi.

TERCER. Comunicar la present resolució al Jutge Degà del Par-
tit Judicial de Girona, a fi que procedeixi als tràmits pertinents pel 
oportú nomenament.
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QUART. Comunicar el present acord a les persones interessades.

9.- SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
ENTRE EL CONCESSIONARI DE LA GESTIÓ I EXPLO-
TACIÓ DEL BAR-RESTAURANT DEL LOCAL SOCIAL 
DE CAMPLLONG I ALTRES PERSONES FÍSIQUES
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Autoritzar l’associació del concessionari amb les 
dues persones físiques més, els Srs. ........................., segons 
escriptura de constitució de responsabilitat limitada de data 5 
d’agost de 2014 i número de protocol 808, davant del notari de 
Palamós, Sr. Joan Ignasi Sorigue Abel, de conformitat amb la 
clàusula desena del Plec de clàusules jurídico administratives i 
econòmiques particulars que regeixen la concessió demanial per 
la gestió i explotació de l’espai destinat a Bar-Restaurant del Lo-
cal Social de Campllong.

SEGON.- Modificar la part subjectiva del contracte de concessió 
demanial referent a la part concessionària, essent ara el concessio-
nari la societat "Bar Restaurants de Toro, S.L". 

TERCER.- Formalitzar la present modificació mitjançant document 
administratiu.

QUART.- Notificar el present acord a les persones interessades.

10è .- RENOVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE 
CAMPLLONG, MITJAÇNAT LA MODALITAT DE CON-
CESSIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ 
D’URGÈNCIA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Acordar la renovació del contracte de gestió del ser-
vei públic de la llar d’Infants Municipal de Campllong, per procedi-
ment obert i tramitació d’urgència, a favor de l’adjudicatària Sra. 
..............., i de conformitat i amb compliment al plec de clàusules 
econòmico-administratives particulars, que varen regir el procedi-
ment de licitació.

La duració de la renovació serà per un any més i renovable fins a un 
màxim de 10 anys, contractació inicial inclosa.

SEGON.- Notificar el present acord a l’adjudicatària, Sra. 
....................., representant de l’empresa "El Niu de Campllong".

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

11è - DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL CURS 
2013-2014 I DEL PRESSUPOST PEL CURS 2014-2015 
DE LA LLAR D’INFANTS “EL NIU DE CAMPLLONG, S.L”
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar la liquidació del curs 2013-2014 de la Llar 
d’Infants Municipal de Campllong, "El niu de Campllong, S.L", 
que ha suposat per l’Ajuntament de Campllong una despesa de 
30.897,92.-euros, dels quals, 26.250,00.-euros corresponen al 
pagament anticipat que fa l’Ajuntament de Campllong a compte 
de la subvenció que la Generalitat té pendent de pagament a la 
llar d’Infants, i 4.647,92.-euros corresponen a l’aportació directa 
de l’Ajuntament de Campllong als efectes de l’equilibri econòmic-
financer.

La despesa de 30.897,92.-euros resulta dels següents càlculs:

CONCEPTE IMPORT

INGRESSOS

Taxa matrícula 2.500,00

Quota servei 50.564,80

Reserva de plaça 1.050,00

Taxa menjador 22.309,00

a) Total ingrés 76.423,80

DESPESES

b) Total despesa 106.346,72

c) DIFERÈNCIA equilibri econ-financer (b-a) 29.922,92
d) BONIFICACIÓ MATRÍCULA nens Campllong 975,00
APORTACIÓ AJUNTAMENT (c + d) 30.897,92

SEGON.- Aprovar el pressupost pel curs 2014-2015 exposat, així 
com l’aportació econòmica màxima que reconeix i accepta l’Ajun-
tament de Campllong per import de DEU MIL TRENTA EUROS 
AMB TRENTA-SET CÈNTIMS D’EURO (10.030,37.-euros), 
més les bonificacions que procedeixin, en el seu cas.

Que en el pressupost pel curs 2014-2015, malgrat l’ajust de la 
despesa com resulta ser un exercici a fer a cada exercici escolar, 
s’ha produït un increment de la despesa pressupostària, atès que 
es té coneixement de la possible puja del 3% sobre els sous de 
les educadores segons conveni col·lectiu que les regula, passant 
d’una despesa pressupostària per l’exercici 2013-2014 de cent set 
mil nou-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-nou cèntims d’euro 
(107.934,89.-€) a una despesa pressupostària per l’exercici 2014-
2015 de cent vint-i-vuit mil vint-i-sis euros amb trenta-set cèntims 
d’euro (128.026,37.-€).
Atès el principi de prudència comptable es contempla la despesa en 
el pressupost al tenir coneixement i possible previsió que aquesta 
així es realitzi en el llarg d’aquest curs escolar 2014-2015.

TERCER.- Notificar el present acord a la concessionària "El Niu 
de Campllong". 

12è.- SOL·LICITUD D’UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ ES-
PORTIU DE CAMPLLONG. APLICACIÓ DE BONIFICA-
CIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Concedir a l’entitat local de Futbol Sala de Cassà de la 
Selva 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 Cassà de la Selva 
perquè en faci trasllat a l’entitat local de Futbol Sala de Cassà de la Selva.

PRIMER. Concedir a l’entitat local de Futbol Sala de Cassà de la 
Selva 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 Cassà de la Selva 
perquè en faci trasllat a l’entitat local de Futbol Sala de Cassà de la Selva.
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13è.-  RATIFICAR ACORD JUNTA DE GOVERN
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Concedir a l’entitat local de Futbol Sala de Caldes de 
Malavella 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’ordenança 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.

TERCER. Ratificar la concessió de bonificació en la propera sessió 
del ple que es celebri. Es fa necessària la seva adopció per l’inici de 
la temporada en el mes de setembre.

14è.-  SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA 
DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATA-
LUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre 
de 2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels 
nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de 
Campllong amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i 
les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parla-
ment de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convoca-
tòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc 
legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i partici-
pació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon 
a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva apro-
vació al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del 
Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associa-
ció de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del 
Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari 
general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al 
president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.

15è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, 
DE LA NÚM. 54/2014 A LA 81/2014

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.: 54/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses (1961,46 
€ + 300 €)

Núm.:55/2014
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de l’expedient de 
llicència urbanística 10/2014  d’instal·lació de tanca a l’interior de 
la finca Mas Viader

Núm.:56/2014
Ref.: Requeriment de documentació a l’adjudicatari del Bar-restau-
rant Local Social de Campllong i establiment de data per la formalit-
zació del contracte.

Núm.: 57/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses 
(19.856,95 €)

Núm.: 58/2014
Ref.: Expedient matrimoni civil tramitat al Registre Civil de Cassà de la 
Selva exp. núm. 20/2014 – Autorització i Delegació de la Formalització 

Núm.: 59/2014
Ref.: Contractació dos peons de manteniment   

Núm.: 60/2014
Ref.:  Revocació de competència a Junta de Govern Local i delegació 
de competència d’Alcalde a primer tinent d’Alcalde, per actuació ur-
banística específica. (llicència parcel·lació Freixas i Freixas)

Núm.: 61/2014
Ref.:  Llicència urbanística de parcel·lació de les finques situades el 
Passeig de Campllong núm. 17 i 17A propietat de Freixas i Freixas. 

Núm.: 62/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística expedient núm. 16/2014, de re-
paració façana habitatge Can Gumbau-Ciurana 

Núm.: 63/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística expedient núm. 17/2014, 
d’instal·lació de 7 mosquiteres de color Blanc a obertures façanes, 
de la finca situada al Passeig de Campllong, 15

Núm.: 64/2014
Ref.: Aprovació expedient de generació de crèdits 02/2014 (Incorpo-
ració 18.000 € de l’Àrid reciclat) 

Núm.: 65/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística fase 1 de les obres de construc-
ció d’un habitatge unifamiliar aïllat consistent a la neteja de parcel-
la i fonament de les tanques

Núm.: 66/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses 
(6.458,97 € + 367,10 €)

Núm.: 67/2014
Ref.: Sol·licitud ofertes per operació de préstec

Núm.: 68/2014
Ref.: Resolució recurs de reposició interposat per la Sra. Montserrat Pe-
legrí i Garriga contra decret d’Alcaldia núm. 41/2013 de liquidació de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Núm.: 69/2014
Ref.: Renovació de la contractació dos peons de manteniment   

Núm.: 70/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses  (15.505,13 €)

Núm.: 71/2014
Ref.: Contractació Monitor casal d’estiu (Setembre) 2014

Núm.: 72/2014
Ref.: Requeriment als propietaris de piscines d’ús públic d’adopció 
de mesures cautelars per la protecció de la salubritat pública

Núm.: 73/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses 
(6.747,50 €)
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Núm.: 74/2014
Ref.: Reconeixement de serveis prestats i de triennis personal mu-
nicipal – Dionis - 

Núm.: 75/2014
Ref.: Adhesió a sol·licitud de subvenció que presenta el Consell 
Comarcal del Gironès en relació el Programa Treball i Formació 
adreçat a persones aturades, en el marc de la convocatòria Ordre 
EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Núm.: 76/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses – 
10.609,27 €

Núm.: 77/2014
Ref.: Ampliació de termini per presentació de les ofertes en relació 
a l’operació de crèdit

Núm.: 78/2014
Ref.: Obertura compte operativa amb l’entitat financera BANC SABADELL

Núm.: 79/2014
Ref.: Ampliació termini presentació sol·licituds habitatges de protec-
ció oficial i rectificació errors materials

Núm.: 80/2013
Ref.: Autorització pas ruta BTT i caminada Festa de la Mare de Déu 
del Remei 

Núm.: 81/2014
Ref.: Autorització utilització sala annexa al Bar/Restaurant del Local 
Social (SALA SUPER)

Els reunits és donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 9 D’OCTUBRE DE 2014 

1r.- CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE PRÉSTEC HIPO-
TECARI PER IMPORT DE 100.000.-EUROS PEL FI-
NANÇAMENT D’OBRES D’INVERSIÓ, NO PREVIST EN 
EL PRESSUPOST VIGENT
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Contractar amb "LA CAIXA" un préstec d’import 
100.000.-euros pel finançament de les subvencions atorgades de les 
obres esmentades en els antecedents.

".... Que l’Ajuntament de Campllong té pressupostada, per aquest 
exercici, una obra d’inversió per import de 30.339,68.-euros, de la 
qual s’ha atorgat una subvenció per import de 27.500.-euros i la qual 
s’ha d’haver executat i justificat el dia 14 de novembre de 2014.

Que l’Ajuntament de Campllong, ha rebut al llarg d’aquest any, tres 
subvencions més per a la realització d’obres d’inversió, totes elles 
subvencionades, com són:

1. Pavimentació d’un tram del camí de la Bruguera
2. Substitució i millora a la subestació de bombament d’aigües resi-
duals del nucli urbà
3. Arranjament del ferm de camins públics rurals i de la ruta verda de 
la Riera Seca del municipi de Campllong

Que l’Ajuntament de Campllong ha d’executar les obres subvencio-
nades en un termini curt de temps i la qual no disposa dels mitjans 

econòmics suficients per avançar els recursos concedits per la sub-
venció. Que pel finançament de les subvencions concedides, atès que 
el pagament de les mateixes és posterior a la seva execució materi-
al, es necessita d’una operació de crèdit a llarg termini...."

Les condicions concretes de l’operació són les següents:
Venciment: 8 anys (6 d’amortització i 2 de carència). 
Tipus d’interès:  indexat a EURIBOR a tres mesos més un diferencial 
de 1’48 punts, sense revisió
Periodicitat liquidacions: mensual
Comissions: 0’10 % d’obertura
                    0,05 % d’estudi
                    0’25 % d’amortització anticipada

Que atès acord verbal amb el Sr. Director de l’entitat financera "LA 
CAIXA", Sr. Josep Tarrés i Llinàs, aquesta entitat es compromet i 
s’obliga a no cobrar cap tipus de comissió en cas de cancel·lació 
anticipada del préstec.

SEGON. Facultar  l’Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, per a la 
signatura del contracte corresponent i realització d’altres gestions 
necessàries per a la formalització de l’operació aprovada.

TERCER. En relació el que disposa l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, con-
cretament en relació el seu article 4, l’operació aprovada no precisa de 
l’autorització prèvia del Departament d’Economia i Finances, circumstància 
que queda degudament acreditada a l’expedient, segons informe subscrit 
per la secretària-interventora municipal del dia 3 d’octubre de 2014.

QUART. Notificar en el termini dels primers deu dies del mes se-
güents al de la formalització de l’operació, aquesta operació al De-
partament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, a tots 
aquells tràmits i gestions que siguin necessàries pel desenvolupa-
ment i execució del present acord.

SISÈ. Notificar el present acord a les entitats financeres interessades.

2n.- APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DELS SOL-
LICITANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB PUNTUACIÓ 
PROVISIONAL, EN EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ EN 
RÈGIM DE LLOGUER TIPUS C DE L’HABITATGE UBICAT EL 
CARRER DE LA RECTORIA DE CAMPLLONG, NÚM. 6
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos que 
s’adjunta.

SEGON. Notificar la llista provisional als interessats i exposar-la al 
taulell d’anuncis de la corporació, per un període de 10 dies, durant 
els quals els interessats podran efectuar les al·legacions que consi-
derin oportunes.

TERCER.- Facultar en aquest acte, el Sr. Alcalde, perquè trans-
corregut el termini de 10 dies d’exposició pública i notificació de la 
llista provisional procedeixi, per mitjà de resolució d’Alcaldia i en el 
cas que no existeixin al·legacions, a l’elevació de la llista provisional 
a definitiva i la seva aprovació, indicant la persona que resulti adju-
dicatària en el procediment.

QUART.- Notificar la present resolució a les interessades.
PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ HABITATGE DE PRO-
TECCIÓ UBICAT AL CARRER DE LA RECTORIA NÚM. 
6 DE CAMPLLONG  (ANY 2014)



El gra i la palla A9

Cop d’ull a les actes municipals 
1) Relació d’admesos en el procediment
SOL. NÚM. 1: 33.945.186-S
SOL. NÚM. 2: 40.538.257- K

2)  Relació d’exclosos: Cap

Relació d’admesos a la primera fase
a) SOL. NÚM. 1. // 33.945.186-S

Relació d’exclosos a la primera fase
a) SOL. NÚM. 2 //40.538.257-K

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
SOL. NÚM. 1. // 33.945.186-S

Aquesta llista s’exposa al públic al taulell d’anuncis de la corporació per 
un període de 10 dies hàbils, fins el 24 d’octubre, durant el qual els inte-
ressats podran efectuar les al·legacions que considerin oportunes. 

3r.- RATIFICAR OPERACIÓ DE PRÉSTEC HIPOTECARI 
DE LA SOCIETAT CAMPLLONG INICIATIVES, S.A.U
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Autoritzar la concertació de l’operació de préstec hipo-
tecari a llarg termini a la societat municipal Campllong Inicitavies SAU

SEGON. Donar-se per notificada la societat CAMPLLONG INICIA-
TIVES, S.A del present acord d’autorització, atès que els membres en 
Ple aquí reunits són la Junta General de la societat mercantil.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 9 D’OCTUBRE DE 2014

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 4 DE SETEMBRE DE 2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 4/09/2014

2n.- SUBVENCIONS. SOL·LICITUDS

2.1.- SUBVENCIÓ PER COBRIR ELS COSTOS DE RE-
DACCIÓ DE PROJECTES D’ALGUNES CONVOCATÒRI-
ES FINANÇADES PER LA UNIÓ EUROPEA, CONVOCA-
TÒRIA 2014. SOL·LICITUD
Els reunits per unanimitat ACORDEN:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció per a la 
cobertura de la despesa econòmica de redacció del projecte d’ager-
manament entre els pobles de Campllong (Girona) i San Valentino 
(Abruzzo, Itàlia) d’àmbit europeu, que ha elaborat l’empresa EuroCi-
vis per la seva presentació a les institucions europees.

Aquesta subvenció es sol·licita en el marc de la convocatòria publica-
da en el BOP de Girona núm. 185 de data 29/09/2014, de bases es-
pecífiques reguladores de les subvencions que concedeix la Diputa-
ció de Girona als ajuntaments de la demarcació de Girona per cobrir 
part dels costos de redacció dels projectes d’algunes convocatòries 
finançades per la Unió Europea, i de la convocatòria 2014.

Període de sol·licitud: des del dia 29 de setembre fins al 31 d’octubre 
del 2014.
Concepte: cost de redacció de projectes municipals d’acord amb formu-
laris oficials de la Unió Europea per despeses facturades entre l’1 d’oc-
tubre del 2013 fins al 30 de novembre del 2014, ja siguin honoraris de 
professionals externs o de dedicació de personal propi de l’ajuntament.
Pressupost: 750,00.-euros
Import sol·licitat de la subvenció (màxim el 80% del cost de l’actua-
ció): 600,00.-euros

Segon.-  Procedir a la realització de tots els tràmits oportuns 
per a la efectiva sol·licitud de les subvencions, facultant el Sr. 
Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a tots els tràmits necessa-
ris relacionats amb les subvencions detalles en el punt primer. 

2.2.- SUBVENCIÓ PELS INTERESSOS MERITATS 
D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC. SOL·LICITUD, ANY 
2014. DIPUTACIÓ DE GIRONA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció de prés-
tecs en relació el 50% dels interessos que el préstec meritarà, en el 
marc d’una convocatòria fora de concurrència pública.

Període de sol·licitud: En qualsevol moment
Concepte: el 50% dels interessos meritats pel préstec amb un màxim 
de 4.500,00.-euros anuals per operació de préstec
Import del préstec: 100.000,00.-euros
Import sol·licitat de la subvenció: el 50% dels interessos meritats pel 
préstec, amb el límit de 4.500,00.-euros

Segon.-  Procedir a la realització de tots els tràmits opor-
tuns per a la efectiva sol·licitud de les subvencions, facultant el 
Sr. Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a tots els tràmits necessaris 
relacionats amb les subvencions detalles en el punt primer.

2.3.- DIPSALUT. SOL·LICITUD DE SUPORT PER A LA 
INSTAL.LACIÓ D’AUTOANALITZADORS I TELEGES-
TIÓ DE L’AIGUA POTABLE. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer.- Sol·licitar a  DIPSALUT Diputació de Girona una subvenció 
per al finançament parcial per a les obres d’instal·lació d’un sistema 
d’autoanalitzador i telegestió a sistema d’aigua potable del municipi 
de Campllong. 

Segon.-  Procedir a la realització de tots els tràmits oportuns per a 
la efectiva sol·licitud de les subvencions, facultant el Sr. Alcalde, Sr. 
Lluís Freixas i Vilardell, a tots els tràmits necessaris relacionats amb 
les subvencions detalles en el punt primer.

3r.- LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG “EL TRACTO-
RET”. CONCESSIÓ AJUT ECONÒMIC.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer – Atorgar amb la finalitat exposada un donatiu d’import 150 €. 
Segon – Notificar el present acord a l’Ampa la Llar d’Infants de 
Campllong "El Tractoret".

4t.- CONTRACTE MENOR PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES: 
1. CONSTRUCCIÓ D’UN CARRIL BICI AL VEÏNAT DE 
LA BRUGUERA DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG 
2. 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.  
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Adjudicar les obres "Construcció d’un carril bici al veïnat 
de la Bruguera de Campllong" i "Text  refós del projecte d’arranja-
ment del ferm de camins públic 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" per import de 18.594,31 € més IVA 
i 25.074,12 € més IVA respectivament, mitjançant el procediment de 
contracte menor, amb el contractista GERMANS CANYET XIRGU, S.L., 
segons pressupostos presentats núm. 261/14 i 262/14. 
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SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució 
de l’obra amb càrrec a la partida 14.459.609 i 14.454.619 del pressupost.

TERCER.- Requerir a l’adjudicatari què, abans de l’inici de les 
obres, aporti els certificats conforme es troba al corrent de les obli-
gacions tributàries i amb la Seguretat Social.

QUART. Una vegada realitzada l’obra s’incorporarà la factura i es 
tramitarà el pagament, si és procedent.

CINQUÈ. Requerir la presentació per part del contractista, del pla 
de seguretat i salut de les obres ajustat a als estudis bàsics de se-
guretat dels projectes per a la seva aprovació per l’Ajuntament previ 
informe del coordinador de seguretat i salut o director facultatiu de 
les obres. Efectuat aquest tràmit, es procedirà a l’acta de replante-
jament i inici de l’obra.

SISÈ. Facultar expressament al Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, 
per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut que presenti el contrac-
tista, atès el curt termini de que es disposa per executar les obres i 
justificar l’ajut atorgat. 

SETÈ. Acceptar la proposta de nomenament i designar a la Sra. Mireia 
Besalú i Asturiol, arquitecte tècnic municipal col·legiada núm. 1259, com 
a directora d’obres i coordinadora en matèria de seguretat i salut per a 
l’execució de les obres "Construcció d’un carril bici al veïnat de la Bru-
guera de Campllong" i "Text  refós del projecte d’arranjament del ferm 
de camins públic 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", com tècnica municipal de l’Ajuntament de Campllong.

VUITÈ. Notificar la resolució als adjudicataris en el termini de deu 
dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.

5è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 1163 a 
1298) per tal de que els reunits es donin per assabentats:

Dels escrits i documents exposats els reunits es donen per assabentats. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 30 D’OC-
TUBRE DE 2014

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀ-
RIA DEL DIA 25 DE SETEMBRE I  I EXTRAORDINÀRIA 
DEL 9 D’OCTUBRE DE 2014 
S’acorda l’aprovació dels esborranys de les actes de les sessions de 
dates 25/09/2014 i 09/10/2014

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Freixas es refereix al dia 4 d’octubre de 2014 en que va assistir al 
palau de la Generalitat, juntament amb més de 800 alcaldes i alcaldesses de 
Catalunya, per mostrar el suport al President de la Generalitat, Artur Mas, 
perquè el 9 de novembre es pugui celebrar la consulta per decidir quin futur 
volen els catalans i catalanes. El Sr. Freixas va lliurar al president i al Parla-
ment l’acord de Ple on es va aprovar una moció a favor del dret a Decidir. 

El Sr. Alcalde segueix fen referència als aiguats que van tenir lloc el passat 
mes de setembre, i a les obres que s’han hagut de realitzar per tal d’evitar 
les inundacions que van patir zones concretes del municipi. S’han instal-
lat desguassos de gran capacitat a diversos carrers de la zona urbana i el 
polígon industrial. Resta pendent reparar els trencs de la Ruta verda de la 
riera Seca (la riera va trencar el marge que s’utilitza com a via verda), que 
segons reunió mantinguda amb l’ACA, de moment no se’n poden fer càr-

rec, per tant serà l’Ajuntament qui realitzarà l’actuació per la qual cosa es 
sol·licitarà el corresponent permís a l’Agència Catalana de l’Aigua, i amb 
la possibilitat que el 2015 es realitzi una neteja a càrrec seu. 

Tot seguit el Sr. Alcalde comenta als assistents que enviarà una carta/
queixa al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya, Sr. Santi Vila, atès que no s’han acomplert els terminis que no 
s’han complert els terminis per l’eixamplament de la C-25 entre Riudellots 
i Campllong exposats en una reunió de data 22 de juny de 2013 amb el 
Secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Font. 

En el mateix sentit, el Sr. Freixas vol que es palesi per escrit les deficièn-
cies del servei de manteniment de l’elevador del Local Social al Consell 
Comarcal del Gironès, atès que l’esmentat servei forma part d’un concurs 
agrupat del servei. L’esmentat elevador reiteradament té avaries i cre-
iem que les solucions que s’hi practiquen no donen resultat de solució, 
sinó de passar els dies i prou. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I 
GESTIONS REALITZADES
Els regidors comenten que s’han iniciat les obres que finalitzaran la ruta 
verda del veïnat de la Bruguera. Les obres finançades en part per una 
subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya per al desenvolupament del canvi climàtic, i amb fons propis 
faran possible realitzar la resta de tram de la ruta verda, essent possible 
a la seva finalització realitzar la ruta circular del veïnat de la Bruguera 
sense haver de transitat amb la carretera on hi circulen els vehicles. 

Tot seguit també es dona compte de les obres per a la "Substitució i mi-
llores a la subestació de bombament d’aigües residuals del nucli urbà" 
que s’han iniciat recentment i que compten alb una ajut de la Diputació 
de Girona dins el Pla Especial d’Inversions sostenibles per l’any 2014. 

4t.-  JOC DE LA QUINA. ESTABLIMENT DIES.  
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Establir els dies 25, 26 i 28 de desembre de 2014 per a la realit-
zació del joc de la quina a Campllong, organitzat per aquests Ajuntament.

SEGON.- Comunicar l’acorda la Delegació Territorial del Govern a Girona 
del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya.

5è.-  RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA NÚM. 51/2014
Vist que es va aprovar, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 51/2014, la 
baixa d’un rebut de la taxa del servei de xarxa de clavagueres, la com-
petència del qual recau al Ple, els reunits per unanimitat ACORDEN la 
ratificació de la resolució d’acord amb el text que es transcriu tot seguit:  

".PRIMER.- Reconèixer la baixa del rebut emès a nom del Sr............... 
núm. 25/2014 en concepte de la taxa per la prestació del servei de vi-
gilància i conservació de la xarxa de clavegueres, atenent que no és el 
propietari de l’habitatge situat al c/ Sant Jordi, 38 de Campllong, així com 
la devolució de la part proporcional del rebut emès pel mateix concepte 
de l’anualitat 2013 d’acord amb la data escriptura de dació en pagament 
de deute sense procediment judicial de 19 d’abril de 2013. 

SEGON.- Emetre els corresponents rebuts a la mercantil Banco de Saba-
dell, SA (PL. Sant Roc, 20  de Sabadell NIF A08000143) com a propietari 
de l’habitatge situat al c/ Sant Jordi, 38 de Campllong corresponents al 
segon semestre de l’anualitat 2013 i la totalitat de l’anualitat 2014 d’acord 
amb l’Ordenança fiscal núm. 12, Reguladora de les Taxes per la pres-
tació del servei de vigilància i conservació de la xarxa de clavegueres 

TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i al XALOC–Xar-
xa local de Municipis de la Diputació de Girona, atès que gestiona 
per Delegació de l’Ajuntament de Campllong la recaptació de tri-
buts i altres ingressos de dret públic e l’Ajuntament de Campllong." 
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6è.-  RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA NÚM. 92/2014. 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL DEPARTA-
MENT D’ENSENYAMENT
Vist que es va aprovar, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 92/2014 
per tal de que l’Ajuntament de Campllong formalitzi conveni amb el De-
partament d’ensenyament per al Projecte DIC d’atenció Educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi, la compe-
tència del qual recau al Ple, els reunits per unanimitat ACORDEN la ra-
tificació de la resolució d’acord amb el text que es transcriu tot seguit:  

"PRIMER. Procedir a la signatura del Conveni i del seu Annex 
referent a la Col·laboració entre el Departament d’ensenyament i 
l’Ajuntament de Campllong per al Projecte DIC d’atenció Educativa 
a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi, en el 
marc dels programes de diversificació curricular.

SEGON. Traslladar el present conveni i el seu Annex a la Directora Ge-
neral d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat i als representants 
legals del menor a que fa referència per al seu coneixement i signatura.  

TERCER - Donar compte de la present resolució al Ple en la prime-
ra reunió que tingui lloc, per a la ratificació del seu  contingut"

7è.-  ATRIBUCIÓ DEFINITIVA DE L’HABITATGE DE 
PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER UBI-
CAT AL C/ DE LA RECTORIA, 6 DE CAMPLLONG 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Adjudicar l’habitatge de protecció oficial en règim de 
lloguer, ubicat el carrer de la rectoria número 6 de Campllong, a la 
Sra..........., el qual podrà ocupar a partir del dia 1 de novembre de 2014. 

SEGON.- Procedir a la signatura del contracte. L’Ajuntament de 
Campllong haurà de presentar el contracte a la Direcció General de 
Medi Ambient i Habitatge pel seu visat. 

TERCER.- Procedir a donar d’alta o tramitat el canvi de nom de 
tos els subministres.

QUART.- L’adjudicatari haurà de dipositar en concepte de fiança le-
gal l’import corresponent a una mensualitat. L’Ajuntament de Camp-
llong dipositarà la fiança a l’Institut Català del Sòl. 

CINQUÈ – Notificar el present acord a l’adjudicatària. 

8è.- CONCESSIÓ D’AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PER-
SONES AMB DEPENDÈNCIA  - ANY 2014. APROVACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

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

Núm.
Exp.

Núm 
reg. 

Nivell de-
pendència

Import 
atorgat

Dte. 
50% 
Aj.

Total a 
percebre 

2011

1 1277 Grau II nivell 1 1.500 0 1.500

2 1229 Grau III nivell 1 2.625 812,91 1.912,09

3 1274 Grau III nivell 2 3.000 0 3.000

4 1260 Grau III nivell 2 3.000 0 3.000

5 1275 Grau II nivell 1 3.000 0 1.500

Total ajudes 2014 10.812,09

2n.- Comunicar als interessats l’atorgament dels ajuts detallats amb 
indicació expressa de l’obligació que els pertoca de justificar la des-
pesa efectuada, aportant documentació acreditativa suficient i ajus-
tada al contingut de la petició formulada al seu dia.

4t.- Facultar tant àmpliament com en Dret sigui necessari l’Alcalde, 
Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a fi que realitzi les gestions i tràmits per-
tinents per a l’eficàcia de la present resolució, inclòs el lliurament als 
beneficiaris de les quantitats concedides, que seran a càrrec de la 
partida 233.480 I 924.219 del pressupost de l’exercici.

9è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 3/2014 i 4/2014. DONAR 
COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Donar-se la corporació per assabentada de que resta elevat a defi-
nitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat en sessió extraordinària del 
Ple de data 4 de setembre de 2014, de conformitat amb allò disposat 
per l’article 169.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (RDL 
2/2004, de 5 de març).

10è.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
MUNICIPALS 2015. APROVACIÓ PROVISIONAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents 
la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ord. fis-
cal nún.

Concepte Reguladora de...

5 Modificació
Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana

8 Modificació
Taxa pel servei de recollida, transport, 
tractament i eliminació d’escombraries 
i altres residus urbans.

10 Modificació
Taxa per la utilització privativa  apro-
fitament especial del domini públic 
municipal

11 Modificació
Taxes per l’estudi, anàlisi i expedició 
de documents i llicències en l’àmbit 
urbanístic i de control ambiental

18 Modificació Taxa pel servei d’abastament d’aigua 
potable

25 Modificació Conservació i neteja dels terrenys i 
solar ubans

SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents 
les noves ordenances municipals següents: 

Ordenança 
fiscal nún.

Reguladora de...

27
Increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana

TERCER.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Or-
denances fiscals aprovades de nou o modificades, durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació 
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin 
un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 
18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran exami-
nar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

11è.- PRESSUPOST EXERCICI 2015. APROVACIÓ INICIAL. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL per a 2015 i 
les seves BASES D’EXECUCIÓ, anivellat en despeses i ingressos en 
la quantitat de: nou-cents trenta-quatre mil dos-cents seixanta-dos 
euros amb seixanta-dos cèntims d’euro (934.262,62 €), de conformi-
tat amb el resum que segueix:
 
DESPESES

CAPÍTOL 1 Despeses de pesonal 204.075,00
CAPÍTOL 2 Despeses corrents en béns i serveis 551.678,60
CAPÍTOL 3 Despeses financeres 4.020,00
CAPÍTOL 4 Transferències corrents 74.840,00
CAPÍTOL 5 Fons de contingència 0,00
CAPÍTOL 6 Inversions reals 28.449,02
CAPÍTOL 7 Transferències de capital 7.000,00
CAPÍTOL 8 Actius financers 0,00
CAPÍTOL 9 Passius financers 64.200,00

TOTAL DESPESES 934.262,62

INGRESSOS

CAPÍTOL 1 Impostos directes 385.040,00
CAPÍTOL 2 Impostos indirectes 24.000,00
CAPÍTOL 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 246.914,91
CAPÍTOL 4 Transferències corrents 244.003,59
CAPÍTOL 5 Ingressos pattrimonials 21.490,00
CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals 0,00
CAPÍTOL 7 Transferències de capital 12.814,00
CAPÍTOL 8 Actius financers 0,00
CAPÍTOL 9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 934.262,62

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

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

TERCER. Aprovar per a l’exercici 2015 el pressupost de la societat 
Campllong Iniciatives SA per 26.040 €  i  el de l’Organisme Autònom 
Museu d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals de Camp-
llong per 3.450 € així com l’estat de consolidació amb el pressupost 
municipal, amb 944.312,62 €, tal i com s’indica a continuació:

QUART. Exposar al públic pel termini de quinze dies l’anterior acord, 
en acompliment d’allò disposat per l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 20 del Reial Decret 500/1990, de  20 d’abril i 

AJUNTA-
MENT

MU-
SEU 
DEL 

CAMP

CAMP-
LLONG
INICIA-
TIVES

AJUS-
TA-

MENTS

TOTAL CON-
SOLIDAT

CAP. I 204.075,00 0 0 204.075
CAP. II 551.678,60 13.350 6.715 571.743,60
CAP. III 4.020,00 100 2..825 6.945
CAP. IV 74.840,00 0 2.000 29.440 47.400
CAP. V 0 0 0 0
DESP.  
C O R -
RENTS

834.613,60 13.450 11.540 29.440 830.163,60

CAP. VI 28.449,02 13.450 0, 28.449,02
CAP. VII 7.000,00 0,00 0, 7.000
DESP. DE 
CAPITAL

35.449,02 0,00 0 0 35.449,02

CAP. VIII 0 0 0 0
CAP. IX 64.200,00 0,00 14.500 78.700
D E S P .
FINANCE-
RES

64.200,00 0,00 14.500 0 78.700

TOTAL 934.262,62 13.450 26.040 29.440 944.312,62

DESPESES

INGRESSOS

AJUNTA-
MENT

MUSEU 
DEL 

CAMP

CAMP-
LLONG
INICIA-
TIVES

AJUSTA-
MENTS

TOTAL 
CONSOLI-

DAT

CAP. I 385.040 0 0 385.040
CAP. II 24.000 0 0 24.000
CAP. III 246.914,91 10.450 0 257.364,91
CAP. IV 244.003,59 3.000 25.940 29.440 243.503,59
CAP. V 21.490 0 100 21.590
DESP. COR-
RENTS 921.448,50 13.450 26.040 29.440 931.498,50

CAP. VI 0 0 0 0
CAP. VII 12.814,12 0 0 12.814,12
DESP. CA-
PITAL 12.814,12 0 0 0 12.814,12

CAP. VIII 0 0 0 0
CAP. IX 0 0 0 0
DESP. FI-
N A N C E -
RES

0 0 0 0 0

TOTAL 934.262,62 13.450 26.040 29.440 944.312,62
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l’article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a fi que els interes-
sats puguin examinar l’expedient tramitat i formular les reclamacions 
que estimin oportunes. El pressupost es considerarà definitivament 
aprovat, si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions.

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

SISÈ. Trametre un exemplar de l’expedient als òrgans competents 
de l’Estat i Generalitat de Catalunya.

12è.- ADHESIÓ AL PROJECTE COMARCAL DE PRE-
VENCIÓ I PAL·LIACIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA
Els reunits per unanimitat ACORDEN:
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campllong al Pro-
jecte Comarcal de Prevenció i Pal.liació de la pobresa energètica 
d’acord amb el text que es transcriu a l’annex del present acord. 

SEGON. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès. 

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

ANNEX: 
DECLARACIÓ D’ADHESIÓ EXPRESSA AL PROJECTE CO-
MARCAL DE PREVENCIÓ I PAL·LIACIÓ DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA
...... (municipi), ....(data)

En/Na........................., alcalde/ssa-president/a de l’Ajuntament de 
......................., que actua en el seu nom i representació, en virtut 
de ................................................................., assistit pel/per la Sr./
Sra. .............................................................................................. en 
qualitat de secretari/a de l’Ajuntament de ......................., compareix 
per mitjà d’aquest document davant del Consorci de Benestar So-
cial Gironès-Salt i del Consell Comarcal del Gironès per formalitzar 
l’adhesió al Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa 
energètica i manifestar la DECLARACIÓ següent: 

Que és voluntat de l’Ajuntament participar conjuntament amb la res-
ta de municipis de la comarca i amb el propi Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt i Consell Comarcal del Gironès per tal d’imple-
mentar una estratègia conjunta de lluita contra la pobresa energèti-
ca en les llars amb persones vulnerables. 

Per la qual cosa, en virtut de la representació que ostento, l’Ajun-
tament de ....................... s’adhereix de forma expressa al Projecte 
comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica que es 
duu a terme des del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i del 
Consell Comarcal del Gironès acceptant les CONDICIONS següents:

Primer. Acceptar el contingut del projecte presentat en la seva fase 
pilot, i a sumar a aquest projecte totes les iniciatives municipals que 
de manera particular es vulguin desenvolupar en matèria de prevenció 
i pal·liació de la pobresa energètica, i s’obliga a participar-hi i col-
laborar mentre no es revoqui de forma expressa la present adhesió.

Segon. En virtut d’aquesta adhesió i acceptació, l’Ajuntament enco-
mana la coordinació del Projecte de prevenció i pal·liació de la pobre-
sa energètica al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i al Consell 
Comarcal del Gironès, per la qual cosa S’OBLIGA a:

a) Formular les propostes que estimi oportunes per a la implementació 
del projecte en el seu municipi, i facilitar totes les dades necessàries al 

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i al Consell Comarcal del Gi-
ronès per a dur a terme la detecció de les llars vulnerables al a pobre-
sa energètica en el municipi i les actuacions de prevenció i pal·liació. 

b) Col·laborar en la difusió del projecte a través dels mitjans propis 
de l’Ajuntament, mitjançant la col·laboració en la bustiada de tríptics 
informatius, en la incorporació d’articles en les revistes i canals d’in-
formació municipals, etc.

c) Definir el personal tècnic i polític que esdevindrà l’interlocutor del 
municipi en relació a aquest projecte.

d) Participar en la Taula comarcal de prevenció i pal·liació de la po-
bresa energètica.

e) Sumar totes les iniciatives vinculades a la lluita contra la pobresa 
energètica al projecte comarcal, de manera que es puguin aprofitar 
recursos materials i humans, idees i sinèrgies a favor d’una major 
efectivitat del projecte conjunt.

f) Delegar al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i al Consell 
Comarcal del Gironès la sol·licitud de subvencions per al finançament 
d’aquest projecte en nom de l’ajuntament, per tal que aquest no re-
presenti cap cost per al municipi, sens perjudici que l’ajuntament 
vulgui implementar actuacions específiques que permetin anar més 
enllà de l’abast del projecte comarcal i n’aporti el finançament opor-
tú amb aquesta finalitat.

g) Participar en el seguiment del projecte i en la valoració de la seva 
efectivitat, a fi i efecte de definir les actuacions a implementar en les 
fases ulteriors a la prova pilot.

Tercer. Aquesta adhesió al Projecte comarcal de prevenció i pal-
liació de la pobresa energètica s’iniciarà a partir de l’octubre de 2014 i es 
desenvoluparà en fase pilot durant el 2015. La seva revocació, a l’igual 
que amb l’adhesió, requerirà un acte administratiu  exprés de l’òrgan 
competent. De la mateixa manera es podrà prorrogar la seva continuïtat.

Quart. El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i el Consell Comar-
cal del Gironès s’obliguen a posar a disposició de l’Ajuntament tota la 
documentació i informació per al desenvolupament del projecte, així com 
a promoure el treball de la Taula comarcal com a instrument de diàleg 
i col·laboració entre tots els agents socials, econòmics i institucionals a 
favor de la consecució dels objectius del projecte. 

I per deixar-ne constància i com a prova de conformitat, signo aquest 
document, per duplicat i a un sol efecte, assistit pel secretari/a de 
l’Ajuntament, que en dóna fe.

L’alcalde/ssa-president/a  El/La secretari/a

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

13è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, 
DE LA NÚM. 82/2014 A LA 101/2014

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. 82/2014
Ref.: Resolució de procediment de responsabilitat patrimonial de 
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l’Ajuntament de Campllong per actes transcorreguts en la celebració 
de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong de l’any 2014

Núm.: 83/2014
Ref.: Resolució de procediment de responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Campllong per actes transcorreguts en la celebració 
de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong de l’any 2014

Núm.: 84/2014
Ref.: Sol·licitud de Bestreta al servei de recaptació de Xaloc a compte 
dels rebuts domiciliats

Núm.:85/2014
Ref.: Requeriment de documentació a la Sra...............  per aplicació 
de l’exempció sobre l’impost d’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana

Núm.: 86/2014
Ref.: Expedient matrimoni civil tramitat al Registre Civil de Cassà de 
la Selva exp. núm. 20/2014 – Autorització i Delegació de la Forma-
lització 

Núm.: 87/2014
Ref.: Trasllat informe tècnic als Srs.................., d’acord amb la seva 
sol·licitud de llicència de segregació o parcel.lació

Núm.: 88/2014
Ref.: Trasllat informe tècnic a TREBALLS AGRÍCOLES VIÑOLES, S.L. 
referent a la llicència d’obres exp. 5/2014

Núm.: 89/2014
Ref.: Trasllat informe tècnic a TREBALLS AGRÍCOLES VIÑOLES, S.L. 
referent a la LLICÈNCIA AMBIENTAL – EXP. 4/2014

Núm.: 90/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 20/2014 – Instal.lació 
sistema de depuració de les aigües residuals del Mas Vert

Núm.: 91/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses 

Núm.: 92/2014
Ref.: Conveni de col·laboració entre el Departament d’ensenyament i 
l’Ajuntament de Campllong per al Projecte DIC d’atenció Educativa a 
la diversitat de l’alumnat d’educació

Núm.: 93/2014
Ref.: Trasllat informe tècnic a NUMAPI, S.L. referent a la llicència 
d’obres exp. 24/2011

Núm.: 94/2014
Ref.: Sol·licitud de disposició de fons procedents de l’operació de 
préstec contractat amb La Caixa 

Núm.: 95/2014
Ref.: Aprovació Plans de Seguretat i Salut  

Núm.: 96/2014
Ref.: Contractació obra "Substitució i millores a la subestació d’ai-
gües residuals del nucli urbà de Campllong"

Núm.:97/2014
Ref.: Expedició de Certificat de règim urbanístic 

Núm.: 98/2014
Ref.: Autorització utilització sala annexa al Bar/Restaurant del Local 
Social (planta baixa)

Núm.: 99/2014
Ref.: Devolució fiança a l’arrendador de l’habitatge de protecció ofi-
cial gestionat per l’Ajuntament de Campllong situat al carrer de la 
rectoria 6, per extinció del contracte de lloguer. 

Núm.: 100/2014
Ref.: Autorització utilització sala annexa al Bar/Restaurant del Local 
Social (planta baixa)

Núm.: 101/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 21/2014 – Pavimen-
tació i acondicionament interior de l’establiment nau 2, d’una nau 
compartimentada en dos

Els reunits és donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 13 DE NOVEMBRE DE 2014 

ÚNIC.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FIS-
CALS MUNICIPALS 2015. APROVACIÓ PROVISIONAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents 
la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança 
fiscal núm.

Concepte Reguladora de...

2 Modificació Impost sobre Béns Immobles

3 Modificació Vehicles de tracció mecànica

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

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin 
un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 
18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran exami-
nar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

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

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 9 D’OCTUBRE DE 2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 09/10/2014

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: Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social de la Di-
putació de Girona 
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EXPEDIENT: AC/12008
CONCEPTE: Llar d’infants el tractoret de Campllong  
IMPORT SUBVENCIÓ: 26.250.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: realitzada amb la sol.licitud

ACORD: Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya
CONCEPTE: Compensacions econòmiques càrrecs electes 
IMPORT SUBVENCIÓ: 13.129,32.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: entre el 2 i el 31 de gener de 2015

ACORD: Consell Rector de l’Organisme de Salut Pública de la Diputa-
ció de Girona - DIPSALUT
EXPEDIENT: 2014/1592
CONCEPTE: Rosegadors i Mosquit Tigre  
IMPORT SUBVENCIÓ: 1342,71.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 2 de febrer de 2015

3r. DIPSALUT. SOL.LICITUD SUBVENCIÓ PER AL 
MANTENIMENT 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 
exposada al primer paràgraf, referent als ajuts per al finançament de 
les despeses d’inversió al Consultori Local, amb destinació del finan-
çament de les compres realitzades al gener de 2013, dels aparells 
oto-oftalmos, datalofer testo, banqueta i escaló.

SEGON - Facultar àmpliament l’Alcaldia-Presidència, per quantes 
gestions siguin necessàries per acompliment i eficàcia d’aquest acord.

TERCER - Notificar el present acord a Dipsalut.  

4t.- CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SOL.LICITUD 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REALITZACIÓ D’UNA 
CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’UN EDI-
FICI DE PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Sol·licitar l’assistència tècnica del Consell Comarcal 
del Gironès, per l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica de 
l’habitatge de protecció oficial en règim de lloguer situat al carrer 
Rectoria, 6 de Campllong. 

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Campllong per 
realitzar les gestions o formalitzar els documents que siguin neces-
saris per executar o desenvolupar el present acord.

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

5è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 1302 a 
1516) per tal de que els reunits es donin per assabentats:

Dels escrits i documents exposats els reunits es donen per assabentats.

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

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀ-
RIA DEL DIA 30 D’OCTUBRE I EXTRAORDINÀRIA DEL 
13 DE NOVEMBRE DE 2014 

S’acorda l’aprovació dels esborranys de les actes de dates 
30/10/2014 i 13/11/2014

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents felicitar els familiars dels in-
fants nascuts en el municipi en el darrer mes. Els reunits manifesten 
conformitat i, per unanimitat, acorden adreçar la comunicació propo-
sada pel naixement de CFS el dia 9/11/2014.

Tot seguit, el Sr. Freixas exposa que el dia 25/11/2014 va assistir 
a l’Associació Catalana de Municipis per tractar temes generals re-
ferent a la Comissió d’Urbanisme, organisme en el qual hi participa; 
i, el dia 27/11/2014 va assistir a la Comissió d’Urbanisme mensual. 

Finalment, i atès que el regidor de l’àrea de Salut i Benestar Social 
(Gent Gran), no és assistent en aquesta reunió, el Sr. Alcalde exposa 
que el passat dia 2 de novembre es va realitzar la "FESTA EN HOME-
NATGE A LA GENT GRAN" i que durant tot el dia es varen realitzar 
actes o activitats. Al matí, missa i actuació de la Coral de Bescanó, al 
migdia, el dinar tradicional d’homenatge a la gent gran i a la tarda, 
concert a càrrec de la Cobla i Veus amb la Principal de la Bisbal. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
Tots els assistents volen deixar constància de la participació de l’Ajun-
tament de Campllong en el projecte d’agermanament amb el poble ita-
lià de San Valentino in Abruzzo Citerirore.
Aquest projecte ha estat presentat a les institucions europees i ha 
obtingut una acceptació favorable, subvencionant la Unió Europea el 
projecte "Agermanament Campllong-San Valentino", amb un import de 
14.500.-euros per a la realització d’activitats culturals amb seu a San 
Valentino però el contingut de les quals serà una cooperació dels dos 
pobles, pel coneixement respectiu de les tradicions, cultura, recursos, 
interconnexions i, així, contribuir al reforçament d’una visió Europea.

El regidor, Sr. Eliseu Carreras, pren la paraula per exposar que els 
treballs de la Ruta Verda de la Bruguera, els quals varen començar 
el dia 24 d’octubre de 2014, s’estan finalitzant. Aquesta actuació ha 
permès tenir acabada tota la Ruta Verda del veïnat de la Bruguera, 
que s’ha desenvolupat en quatre fases atès la seva llarga extensió, 
aproximadament, en 5 km.
Aquesta Ruta Verda s’ha pogut finalitzar gràcies a la subvenció que 
el Govern de la Generalitat ens ha atorgat. Que el dia 20/12/2014 es 
desenvoluparà l’acte inaugural de la Ruta Verda, amb l’assistència a 
la inauguració del Sr. Ricard Font Hereu, Secretari d’Ingrastructures 
i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Igualment comentar, que durant els treballs d’execució de la Ruta 
Verda s’ha extret terra, i aquesta ha estat utilitzada per reconstruir i 
reparar els danys ocasionats pels aiguats i inundacions que es varen 
produir en diferents zones del poble el passat mes de setembre a la 
Ruta Verda de la Riera Seca. 

Finalment, la regidora, Sra. Roser Freixas, recorda les activitats que 
els dies 9 i 15 de novembre es varen realitzar consistents en una mar-
xa popular i Castanyada i un sopar-ball de tardor organitzat pel "Museu 
d’eines antigues del camp i d’oficis tradicionals de Campllong". 
La marxa popular estava pensada per tot tipus de persones, amb un 
recorregut curt i un de llarg i en la qual hi varen assistir, aproxima-
dament, unes 150 persones.
A la castanyada hi varen assistir, aproximadament, unes 70 perso-
nes, acompanyant les castanyes amb un berenar de pa amb tomata 
i botifarres, vi i aigua.
En relació al sopar-ball que es va realitzar a la sala polivalent del Local 
Social l’organitza el "Museu d’eines antigues del camp i d’oficis tradi-
cionals de Campllong", també val a dir que la participació en aquesta 
activitat va ser positiva, assistint, aproximadament, unes 90 persones.
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4t.- APROVACIÓ CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE 
LLAMBILLES PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PA-
VIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Campllong i l’Ajuntament de Llambilles per l’execució de l’obra 
"Pavimentació d’un tram del camí de la Bruguera" inclosa en el PU-
OSC 2013-2016 de l’Ajuntament de Campllong. 

SEGON.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Llambilles, 
per l’aprovació del conveni per part d’aquesta administració pública.

TERCER.- Donar la tramitació legal de publicació i notificació segons 
els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5è.- PUOSC 2014. PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL 
CAMÍ DE LA BRUGUERA. ACCEPTACIÓ AJUDES I 
NORMATIVA, APROVACIÓ PROJECTE I EXISTÈNCIA 
DE LA CONSIGANCIÓ PRESSUPOSTÀRIA. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Acceptar la normativa i les ajudes incloses en el Pro-
grama del PUOSC 2014 per finançar les obres de Pavimentació d’un 
tram del camí de la Bruguera. 

SEGON.- Considerar garantida la capacitat de gestió administra-
tiva i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar 
les persones següents: 
- Director Facultatiu de les obres: Jordi Güell i Camps – enginyer industrial 
- Tècnic col·laborador: Patricia Montesinos i Cerro – Arquitecte tècnic. 

TERCER.- Comprometre’ns a solucionar, a càrrec de la corpora-
ció, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres 
o durant la seva execució. 

QUART.- Fer constar que el projecte tècnic corresponent a l’ac-
tuació esmentada s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha 
aprovat amb caràcter definitiu. 

CINQUÈ.- Fer constar, que aquesta corporació disposa en ferm 
dels terrenys, i del serveis, així com també de les autoritzacions i 
concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de 
l’actuació, així com la seva posada en servei. 

SISÈ.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la 
partida pressupostària 14.454.765 hi ha una consignació d’import 
105.263,16.- € per atendre el finançament de l’obra "Pavimentació 
d’un tram del camí de la Bruguera".

6è.- APROVACIÓ SIGNATURA AVAL DE L’AJ. DE CAMPLLONG 
A L’HIPOTECA DE SOCIETAT MERCANTIL CAMPLLONG INI-
CIATIVES, S.A.U PER LA COMPRA D’UN HABITATGE DE 
PROTECCIÓ OFICIAL AL C/ DE LA RECTORIA, NÚM. 12.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Autoritzar la concertació i concedir aval a l’operació hipote-
cària de la societat mercantil CAMPLLONG INICIATIVES, S.A.U d’import 
95.000.-euros per la compravenda de l’habitatge de protecció oficial ubi-
cat el C/ de la Rectoria número 12 de Campllong, en els termes previstos 
en l’article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

SEGON.- Contractar l’assegurança vinculada a l’habitatge esmen-
tat anteriorment amb l’entitat SegurCaixa Adeslas per una prima 
anual de 304,50.-euros.

TERCER.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Campllong, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, perquè en representació de 
l’Ajuntament signi l’aval que en aquest acte s’aprova i autoritza, així 
com qualsevol altra documentació que sigui menester per a l’efecti-
vitat d’aquests acords.

QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat financera "LA CAIXA" i 
a la societat mercantil municipal "CAMPLLONG INICIATIVES, S.A.U". 
Aquesta última comunicació es fa en aquest mateix moment mitjan-
çant comunicació verbal atès que representants de la societat, així 
com el seu President, es troben presents en aquest acte.

CINQUÈ.- Comunicar la concertació d’aquest aval a tutela finance-
ra segons l’Ordre ECF/138/2007.

7è.-  ADDENDA AL CONVENI REGULADOR DE LES CON-
DICIONS D’ADSCRIPCIÓ A FAVOR DE L’AJ. DE CAMP-
LLONG DE TRES HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 
I MODALITAT DE LLOGUER, PROMOGUDES PER LA SO-
CIETAT MUNICIPAL “CAMPLLONG INICIATIVES, SAU” 
AL CARRER DE LA RECTORIA, 2, 4, 6. APROVACIÓ.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER - Facultar tant àmpliament com en Dret sigui necessari i 
per al tràmit de formalització del conveni que s’esmenta tot seguit, 
la regidora Sr. Anna Bancells Bagudanch, en representació de l’Ajun-
tament de Campllong.

SEGON - Aprovar la següent ADDENDA al conveni regulador de les 
condicions d’adscripció a favor de l’Ajuntament de Campllong de tres 
habitatges de protecció oficial i modalitat de lloguer, promogudes per 
la societat municipal "Campllong Iniciatives, SA" situats al carrer de la 
rectoria, 2, 4, 6, d’acord amb el text que es transcriu tot seguit: 

"ADDENDA AL CONVENI REGULADOR DE LES CONDICIONS D’ADS-
CRIPCIÓ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG DE TRES HA-
BITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL I MODALITAT DE LLOGUER, PRO-
MOGUDES PER LA SOCIETAT MUNICIPAL "CAMPLLONG INICIATIVES, 
SAU" SITUATS AL CARRER DE LA RECTORIA, 2, 4, 6. APROVACIÓ.

ADSCRIPCIÓ DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER RECTORIA, 12

D’una part, lluís Freixas i Vilardell, en nom i representació de la 
societat CAMPLLONG INICITATIVES, SAU, domiciliada al carrer de 
l’Església, 21 (NIF A-17963133); constituïda per temps indefinit en 
escriptura autoritzada pel Notari de Girona Sr. Ramon Coll Figa, el 
dia 20 de juny de 2007, inscrita al tom 2.620, foli 182, fulla GI-44.843 
del Registre Mercantil de Girona, i en virtut del seu càrrec de Pre-
sident del Consell d’Administració atès el seu càrrec d’Alcalde de 
l’Ajuntament de Campllong, segons estatuts socials.

D’altra part, la Sra. Anna Bancells Bagudanch, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Campllong, amb domicili al carrer de l’església, 21 (NIF 
P1704200C); facultat especialment per aquest acte per resolució del Ple 
municipal de l’Ajuntament de Campllong de data 27 de novembre de 2014 

Reconeixent-se capacitat i competència suficients pel present atorgament,

MANIFESTEN: 
I.- Que la societat "Campllong Iniciatives, SAU" és titular de la se-
güent finca:

Habitatge situat al núm. 12 del carrer de la Rectoria de Campllong, de 
90 metres quadrats de superfície útil total de l’habitatge i 123 metres 
quadrats de superfície útil total amb garatge. L’habitatge consta de 
porxo, rebedor, cuina, rentador, pas, bany petit i sala d’estar-menjador 
a la planta baixa; de distribuïdor, dormitori de matrimoni amb bany i 
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vestidor annexats, 2 dormitoris individuals, bany i 2 balcons a la planta 
primera; i d’un accés comunitari, garatge i traster a la planta soterrani.

L’expressada finca pertany a la societat "Campllong Iniciatives, SAU" 
a títol d’escriptura de compra-venda, segons resulta de l’escriptura 
pública autoritzada per la  Notària de Girona (Amer), Sra. Tamara 
Casal Esperanza, del dia 28 de novembre de 2014 amb número de 
protocol mil tres cents trenta-sis euros. 

II.- Que l’expressat habitatge gaudeix de la condició de protecció 
oficial, amb cèdula de qualificació provisional núm. 17-G-0003-08, a 
l’empara del que preveu el Decret 244/2005, de 8 de novembre.

III.- Que amb la finalitat de promoure l’Ajuntament la gestió i adju-
dicació a favor de tercers de l’habitatge descrit al punt I, vinculant 
a aquesta finalitat per un termini de vint-i-cinc anys, convenen en 
atorgar el present document regulador de l’adscripció a favor de 
l’Ajuntament de l’habitatge indicat, amb el seu traster i plaça d’apar-
cament, en base i de conformitat amb les següents

CLÀUSULES
Primera.- "Campllong Iniciatives, SAU" posa a disposició i adscriu 
a favor de l’Ajuntament de Campllong l’habitatge i annexos que li són 
propis, descrits i relacionats en l’antecedent del present document, 
qualificat de protecció oficial i destinat a lloguer, amb destinació que 
es procedeixi a la seva gestió i adjudicació a favor de tercers.

Segona.- L’adscripció indicada es practica pel termini inicial de 
vint-i-cinc anys, establerta en la modalitat de lloguer, en els termes 
del Decret 244/2005, de 8 de novembre.

Tercera.- L’Ajuntament de Campllong podrà percebre de l’adjudica-
tari del habitatge rendes oficials en els preus màxims autoritzats per 
aquesta modalitat, d’acord amb el que preveu el Decret 244/2005, 
de 8 de novembre i normes que el desenvolupen.
 
L’Ajuntament de Campllong, que percebrà directament la renda del 
adjudicatari, farà efectiu a favor de l’entitat "Campllong Iniciatives, 
SAU" la part corresponent a amortització i interessos corresponent 
a la devolució del préstec concedit per cadascun dels habitatges, en 
les quanties que procedeixin, d’acord amb les condicions econòmi-
ques dels préstecs concertats.

L’import de la repercussió de les despeses dels préstec concertat es farà 
efectiu a partir de la data de la posta a disposició de l’habitatge a l’Ajuntament. 

Quarta.- L’Ajuntament de Campllong amb l’adscripció efectuada 
pren possessió de l’habitatge esmentat, assumint el conjunt de les 
despeses comunitàries, de manteniment i gestió ordinàries, amb to-
tal indemnitat per part de "Campllong Iniciatives, SAU" a excepció de 
les que procedeixin de riscs constructius i els de responsabilitat civil 
derivades de l’adjudicació en els termes i abast continguts en la Llei 
38/1959, de 5 de novembre d’ordenació de l’edificació. 

Per la seva part, la representació corporativa queda assabentat de les 
manifestacions aquí efectuades i indica que el present document s’in-
corporarà a l’expedient administratiu i que, previs els tràmits i informes 
necessaris s’adoptarà en el seu moment procedimental oportú acte ad-
ministratiu per part de l’òrgan que ostenti la competència per dictar-lo.

Campllong, _______ de ____________ de 20__

Per l’Ajuntament de Campllong,         Per "Campllong 
Iniciatives, SA"

Certifico
La secretària general"

8è.- INICI CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ EN RÈ-
GIM DE LLOGUER TIPUS C DE L’HABITATGE SITUAT AL 
CARRER DE LA RECTORIA DE CAMPLLONG, NÚM. 12
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Incoar el procediment d’adjudicació de l’habitatge de 
protecció oficial ubicat en el carrer de la rectoria número 12 de 
Campllong, de conformitat amb les bases que han de regir el proce-
diment d’adjudicació en règim de lloguer tipus C de l’habitatge ubicat 
el carrer de la rectoria de Campllong, número 6, publicades en el 
BOP de Girona número 218 en data 14 de novembre de 2014, i en 
aplicació, també, de la modificació que s’acorda en el següent punt. 

SEGON.- Comunicar els inscrits en el registre de sol·licitants d’ha-
bitatges de protecció oficial l’inici del procediment d’adjudicació.

TERCER.- Procedir a la rectificació d’errors materials que s’han 
detectat en les bases que han de regir el procediment d’adjudicació 
en règim de lloguer tipus C de l’habitatge ubicat al carrer de la rec-
toria de Campllong, número 6, publicades íntegrament en el BOP de 
Girona el dia 14/11/2014, número 218.

Article 1. Objecte
On diu: "...... mitjançant el registre de sol·licitants d’habitatges de 
protecció oficial propi de Campllong que es regula a l’apartat 19è 
d’aquestes normes.·

ha de dir: "......mitjançant el registre de sol·licitants d’habitatges de 
protecció oficial propi de Campllong que es regula a l’apartat 22è 
d’aquestes normes."

Article 20.4
On diu: "....... de conformitat amb el que s’estableix a l’article 18.6 
d’aquestes Normes, llevat que es tracti de documents que:

a) Siguin de data posterior a la finalització del termini..."

ha de dir: "....... de conformitat amb el que s’estableix a l’article 19.6 
d’aquestes Normes, llevat que es tracti de documents que:

a) Siguin de data anterior a la finalització del termini....."

Article 22.3
On diu: "Finalitzat el termini de l’anunci públic i presentació de docu-
mentació, l’Ajuntament de Campllong procedirà a ................ Les sol-
licituds s’ordenaran de major a menor puntuació segons els barems 
que s’estableixen de l’article 8 al 14 d’aquestes normes, i aquella sol-
licitud que obtingui major puntuació resultarà l’adjudicatària."

ha de dir: "Finalitzat el termini de l’anunci públic i presentació de 
documentació, l’Ajuntament de Campllong procedirà a ................ 
Les sol·licituds s’ordenaran de major a menor puntuació segons els 
barems que s’estableixen de l’article 8 al 14 d’aquestes normes, i 
es confeccionarà la llista provisional d’admesos i exclosos amb pun-
tuació, així com la llista definitiva i adjudicació, segons els tràmits 
exposats en els articles 20.3, 20.4 i 21, respectivament."

QUART.- Eliminar la totalitat del punt 23è de les bases, per no 
resultar adequades en el present procediment.

CINQUÈ.- Exposar al públic les modificacions de les bases indi-
cades pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, en la web municipal i en el taulell 
d’anuncis de la corporació, per a tal que els interessats puguin exa-
minar-les i formular, en el seu cas, les al·legacions que consideri 
oportunes, amb el ben entès que, si conclòs el termini no s’han pre-
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sentat al·legacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial esde-
vé definitiu, sense necessitat d’adopció d’ulterior acord. 

SISÈ.- Acordar, simultàniament al tràmit d’exposició pública, inici 
del període de presentació de sol·licituds fins el dia 23 de desembre 
de 2014 (aquest inclòs), el qual quedarà suspès en cas d’al·legacions.

SETÈ.- Finalitzat el període de presentació de sol·licituds, el Ple 
aprovarà la llista provisional d’admesos i exclosos amb la corres-
ponent puntuació, que serà notificada als interessats i exposada al 
taulell d’anuncis de la corporació per un període de 10 dies. En cas 
de no existir al·legacions, la llista provisional esdevindrà definitiva.

VUITÈ.- Facultar al Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, per tal 
d’aprovar i publicar la llista definitiva i l’adjudicació. Facultar, així 
mateix, el Sr. Alcalde per la formalització del contracte d’arrenda-
ment de l’habitatge esmentat.

NOVÈ.-  Enviar la posterior adjudicació amb el corresponent con-
tracte d’arrendament al Departament d’Habitatge de la Generalitat 
als efectes del visat del contracte.

9è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA, 
DE LA NÚM. 102/2014 A LA 107/2014
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.: 102/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses 
Relació de despeses indicades a la llista que s’adjunta per import de 
26.355,03.- €. 

Núm.: 103/2014
Ref.: Aprovació del pla de seguretat i salut en el treball de les obres 
de substitució i millores a la subestació de bombament d’aigües resi-
duals del nucli urbà del municipi de Campllong 

Núm.: 104/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 23/2014 – Pavimenta-
ció d’una part del pati habitatge situat al c/ Sant Jordi 46

Núm.: 105/2014
Ref.: Concessió canvi de nom i canvi d’orientació productiva sol-
licitada per TREBALLS AGRÍCOLES VIÑOLES, S.L. referent a l’explota-
ció ramadera ubicada a la finca "Can Falgàs". 

Núm.: 106/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses. 
Relació de despeses indicades a la llista que s’adjunta per import de 
48.551,41.- €. 

Núm.: 107/2014
Ref.: Reconeixement de serveis prestats i de triennis personal mu-
nicipal Sra. GMB

Els reunits és donen per assabentats. 

10è.- MOCIONS URGENTS
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 REGULA-
DORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ 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 dependències municipals, segons la proposta de modificació 
que s’annexa.

SEGON.- 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.

TERCER.- 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 17.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Re-
guladora de les Hisendes Locals.

QUART.- Remetre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat 
de Catalunya l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança i còpia ín-
tegra i fefaent 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.

Annex:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZA-
CIÓ DE LES SALES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

Article 1r.- Fonament i naturalesa.

Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la 
Constitució, i de conformitat amb el que disposa l’article 127 en rela-
ció amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’Ajuntament de Campllong estableix el preu públic per a l’ús de les 
diferents sales i dependències municipals, especificades en les tari-
fes regulades a l’article 4rt. d’aquesta Ordenança.

Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable del preu públic l’ús  o aprofitament espe-
cial dels espais i locals dels edificis municipals detallats al paràgraf 
4t.-  següent.
 
Article 3r.- Obligats al pagament.
Queden obligats al pagament d’aquest preu públic les persones o 
entitats a favor dels quals s’acordi la cessió d’ús dels locals de propi-
etat municipal, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si es que es 
aquest es va dur a terme sense l’autorització corresponent.

Article 4t.- Quantia.

4.1 – PREUS 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que 
es fixa en la tarifa continguda a l’apartat següent i calculat per hora, 
computant-se el preu per hora a partir de fracció superior o igual a 
15 minuts:

4.1.1 - Edifici Ajuntament: 
- Sala de Plens: 10,00.- €
- Sala d’Exposicions per a reunions: 20,00.- €

4.1.2 - Local Social: 
- Sala Polivalent Petita: 28,00.- € (mínim 56,00 €)
- Sala Polivalent Gran: 44,00.- € (mínim 132,00.- €)
- Aula de Repàs (inclou pissarra): 10,00.- €



El gra i la palla A19

Cop d’ull a les actes municipals 
Quadre explicatiu dels preus:

Sala Pol. Petita, fins 
les 2 primeres hores 56 € Sala Pol. Petita, per les 

hores successives 28 €

Sala Pol. Gran, fins 
les 3 primeres hores 132 € Sala Pol. Gran, per les 

hores successives 44 €

Aula de repàs, fina a 
la 1 hora 10 € Aula de repàs, per les 

hores successives 10 €

Aquests preus comprenen únicament la utilització en sí de les sales.

4.1.3 - Pavelló: 
- Pista poliesportiva per la pràctica d’esports: 22,00.- €/hora*
- Abonaments per temporada per la pràctica d’esports (mínim 6 me-
sos): 18,00.€/hora*
- Llum pavelló esportiu (a introduir al moneder instal·lat a l’efecte): 
4,00.- €/hora

* Inclou servei de vestidors amb dutxa. 

4.1.4 - Tarifa per material complementari utilitzat dins 
les dependències municipals

Concepte Tarifa

Equipament d’ordinador, projector, megafonia, altres 
aplicacions i instruments informàtics que hi hagi a la sala 40 €

Cuina
Servei de neteja obligatori a càrrec del sol·licitant.
Aquest servei de neteja serà realitzat per la corporació 
però a càrrec del sol·licitant. El preu de la neteja serà 
aquell que li costi a la corporació. Es requereix el sol-
licitant que una vegada utilitzada la cuina es faci una ne-
teja i recollida del material.

60 €

S’eximeix del pagament de tarifa per la utilització de les taules i cadi-
res que es trobin a la sala llogada, no obstant, el sol·licitant després 
de la utilització de totes les taules per activitats gastronòmiques està 
obligat a la seva neteja amb aigua i sabó o succedani.

4.2 – FIANCES 
4.2.1 - Fiança per taules i cadires amb utilització fora les dependèn-
cies municipals 

Aquest servei de prestació de taules i cadires fora de les dependències 
municipals només es prestarà a les persones empadronades a Campllong.

Import de la fiança:
Cadires
Fins a 20 cadires : 25,00.- €
De 21 a 50 cadires: 50,00.-€

Taules: Per cada unitat: 5,00.- €

Condicions de dipòsit de la fiança, d’entrega, transport, 
utilització i devolució del material:

Dipòsit de la fiança: La fiança haurà d’estar dipositada a les 
dependències municipals abans de l’entrega del material.

Entrega: El material serà entregat per personal de la corporació a 
la persona sol·licitant.
Qualsevol dany o perjudici que es produeixi en el material una vega-

da entregat al sol·licitant, serà responsabilitat d’aquest últim, corren 
el seu compte els desperfectes que s’haguessin originat.

Transport: En el transport serà necessari garantir que el material serà 
traslladat amb cura i subjecció amb algun suport. Si el personal de la 
corporació, en l’entrega del material, comprova que aquest no serà tras-
lladat en condicions de seguretat, el material no serà entregat.

Utilització: La utilització del material s’ha de realitzar amb la cura 
i diligència màxima.

Devolució: El material ha de ser retornat amb les mateixes con-
dicions en les quals es va entregar, i que hagi estat com a mínim 
netejat amb aigua i sabó després de la seva utilització i abans de 
l’entrega del material al personal de la corporació.

4.2.2 - Fiança ordinària
Els sol·licitants de festes i celebracions privades, amb o sense ànim 
de lucre, amb objectiu festiu hauran de dipositar les següents fian-
ces per la utilització de les sales: 

Sala Polivalent Gran: 75,00 €
Sala Polivalent Petita: 50,00 €
Aula de repàs: 25,00 €
Aula d’exposicions: 25,00 €
Cuina: 75,00 €
Sala de plens: 20,00 €
Pavelló: 50,00 € 

Les fiances hauran d’estar dipositades a les oficines de l’Ajuntament, 
com a mínim, dos dies abans de l’inici de l’activitat.

La fiança serà retornada, previ descompte del preu públic per utilització 
de sales i altres, i de la neteja que fos necessària, en el cas que aquests 
imports no s’haguessin pagat amb anterioritat i després de comprovar 
pel personal de la corporació l’estat de les instal·lacions, béns, equipa-
ments, electrodomèstics i maquinària. Si en el moment de la comprova-
ció es detecta un dany o desperfecte en el material prestat o instal·lació, 
la fiança no serà retornada fins a la determinació del dany i descompte 
a càrrec de la fiança de les despeses necessàries per la reparació del 
dany causat. La determinació del dany s’haurà de realitzar en un termini 
màxim d’un mes a partir de l’estat de comprovació del material.

4.2.3 - Fiança excepcional
En aquells supòsits que s’utilitzi les sales del local social o pavelló per fes-
tes o actes que impliquin l’acumulació d’un nombre de persones superior 
a 100 persones o que puguin originar molèsties, s’exigirà al sol·licitant el 
dipòsit d’una fiança prèvia a l’activitat d’import entre 500 i 3.000 €, a de-
terminar per la Junta de Govern Local segons circumstàncies. Per casos 
excepcionals de no reunió de Junta de Govern Local, ho decidirà l’Alcalde 
ratificant-t’ho la Junta de Govern Local en la propera sessió que es celebri.

Es considera que poden originar molèsties aquelles activitats soro-
lloses o d’acumulació de persones. 

Aquesta fiança s’haurà de consignar a les dependències municipals, 
en horari d’atenció al públic i en el termini mínim de dos dies abans 
de l’inici de l’activitat.

Aquesta fiança serà retornada en finalitzar l’activitat i una vegada 
els serveis municipals hagin comprovat que l’estat i condicions en 
què s’han deixat les instal·lacions són les mateixes en les quals es 
varen deixar abans de l’inici de l’activitat. En el cas de detectar algun 
desperfecte o malmès es cobrarà de la fiança l’import de la seva 
reparació, si tot i així aquesta no és suficient, el sol·licitant vindrà 
obligat abonar la diferència fins a la cobertura total de la reparació 
pel desperfecte. 
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4.2.4 - Exempció de la prestació de la fiança 
Estan exempts de prestar fiança els següents subjectes: 

a) L’administració pública, els seus organismes autònoms, les socie-
tats de capital íntegrament públic i qualsevol altre organisme públic, 
per actes d’interès general, que puguin comportar un benefici o si-
guin d’interès pel municipi de Campllong. 

b) Les entitats o associacions sense ànim de lucre amb domicili en el municipi 
de Campllong, excepte si sol·liciten les dependències municipals per la realit-
zació d’activitats obertes al públic amb cobrament d’entrada o quota.

c) Per totes aquelles persones o empreses que estiguin dins l’àmbit del 
Municipi de Campllong, sempre i quant tinguin acreditada solvència i es-
tiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i econòmiques amb 
el municipi, la fiança es podrà substituir amb un compromís escrit i signat 
de cobrir dita fiança en cas de desperfectes. En cas de detectar desper-
fectes es requerirà el pagament de la fiança dintre els 5 dies següents 
de la notificació i es procedirà a la seva devolució segons el procediment 
especificat en l’últim paràgraf del 4.2.2 de fiança ordinària. 

4.3 – SERVEI DE NETEJA
Tota persona que llogui qualsevol instal·lació o dependència munici-
pal ha de netejar el material amb aigua i sabó o succedani, escom-
brar i recollir els sobrant així com SELECCIONAR els residus i netejar 
els que siguin líquids agressius.

Si el sol·licitant vol contractar aquest servei de neteja obligatori i al 
seu càrrec, la corporació l’ofereix amb les següents tarifes: 

- Sala polivalent gran: 63,53 €, IVA inclòs
- Sala polivalent petita: 45,38 €, IVA inclòs 
- Cuina: 42,35 €, IVA inclòs 
- Pavelló: 18,15 €, IVA inclòs 
- Aula exposicions: 18,15 €, IVA inclòs 

Servei de neteja obligatori a càrrec del sol·licitant, en l’arrendament 
de la cuina:
A part de la neteja esmentada en el paràgraf anterior, atès les circums-
tàncies del material que es lloga i que fa necessari pel seu manteniment 
una neteja adequada després de la seva utilització, és obligació del sol-
licitant i que corre el seu càrrec una neteja posterior a l’activitat amb un 
preu públic de 42,50.- €. Aquesta neteja serà realitzada pels professionals 
que determini la corporació. 

4.4 - Cal tenir en compte que els espais no estaran atesos, durant 
la realització dels actes o activitats, per personal municipal. La ges-
tió municipal es concretarà en l’obertura i tancament de l’espai en 
l’horari sol·licitat. En el cas que per les circumstàncies o activitats es 
requerís de la presència de persona autoritzada en el control de les 
dependències, aquest servei es cobraria a raó de 25,00 €/h. 

4.5 - Les tarifes anteriors inclouen llum, calefacció i aire condicio-
nat, estant prohibida la manipulació d’aquests elements. 

4.6 - Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenan-
ça, els preus de la cessió d’ús dels nous locals que l’Ajuntament ofe-
reixi, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern Local de 
forma que es cobreixin, com a mínim, els costos dels mateixos.

Article 5è.- Bonificacions
Respecte de la quota que correspongui podran atorgar-se les bonificacions 
que a continuació es detallaran, en funció del subjecte passiu que demana 
l’autorització, caràcter o finalitat de l’activitat que es vol desenvolupar i el 
seu interès públic, general i específic per als veïns i residents de Campllong. 
Les bonificacions hauran de ser oportunament sol·licitades i justificades per 
l’interessat qui, a l’efecte, aportarà la documentació que consideri adient.

1. Si el sol·licitant és una administració pública, els seus organisme 
autònoms, les societats de capital íntegrament públic i qualsevol altre 
organisme públic, per actes d’interès general, que puguin comportat un 
benefici o siguin d’interès pel municipi de Campllong: bonificació 100%

2. Si el sol·licitant és una entitat o associació sense ànim de lucre amb 
domicili en el municipi de Campllong, excepte si realitza activitats ober-
tes al públic amb cobrament d’entrada o quota: bonificació 100%

3. Si el sol·licitant és persona física o jurídica, amb seu al municipi 
de Campllong, i que l’activitat que dugui a terme a les dependències 
municipals sigui sense afany de lucre: bonificació 70%

4. Si el sol·licitant es una empresa establerta al municipi i necessiti 
utilitzar la sala per a conferències o promoció dels seus productes: 
Bonificació del 50% - per accedir a aquests benefici l’empresa ha 
d’estar donada d’alta a 2 o 3 padrons municipals d’acord amb les 
ordenances fiscals aprovades anualment (IBI, IAE, DEIXALLES, VE-
HICLES, CLAVEGUERAM)

5. Si el sol·licitant és una associació sense ànim de lucre dels mu-
nicipis de: Cassà de la Selva, Llambilles, Fornells de la Selva, Sant 
Andreu Salou i Riudellots de la Selva: bonificació del 50% 

6. En els casos d’altres municipis, la Corporació es guardarà la po-
testat d’aplicar-hi la bonificació convenient.

Per poder gaudir de les bonificacions anteriors és condició necessària 
que el sol·licitant estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb 
l’administració local i que no tingui cap obligació de contingut econòmic 
pendent de liquidar a favor de l’Ajuntament de Campllong.

7. Preus públics exemptes de bonificació:
El servei de neteja
Les Fiances
El servei de vigilant o personal de l’ajuntament

Article 6è.- Normes de gestió
1. La Liquidació del preu públic es practicarà en la mateixa resolució 
en que s’autoritza l’ús especial i haurà de fer-se efectiva, en tot cas, 
abans de l’inici d’aquest.

2. Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per a 
cada aprofitament sol·licitat o realitzat.

3. Quan, per causa de la utilització, els béns municipals detallats en 
aquesta ordenança es resultessin malmesos o amb desperfectes, el 
titular de l’autorització, sense perjudici del pagament del preu públic 
corresponent, restarà obligat al reintegrament total de les despeses 
de reconstrucció o reparació dels danys causats.

4. L’Ajuntament emetrà un rebut de conforme de pagament.

5. Per causes de força major, la corporació podrà anul·lar la reserva 
de les instal·lacions llogades, buscant-li al sol·licitant una nova ubi-
cació, pel mateix dia, en altres dependències municipals sempre que 
la disponibilitat de les mateixes ho permeti.

Article 7è.- Obligació de pagament
1. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta orde-
nança neix en el moment de sol·licitar l’autorització d’ús dels espais 
o locals municipals. 

2. Al moment de fer la sol·licitud es dona per entès que el sol·licitant 
coneix l’estat del equipament que sol·licita, i s’obliga en aquest acte 
a no fer cap reclamació al efecte. 
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Cop d’ull a les actes municipals 
3. El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant ingrés directe 
en la Tresoreria municipal.

4. En els casos que sigui necessari la prestació de fiança, aquesta 
s’haurà de dipositar i pagar a les dependències municipals abans de 
l’activitat o ús del material. 

Article 8è.- Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança 
s’estarà al que al respecte determinin, el Text Refós de la Llei Re-
guladora de les Hisendes Locals, la Llei de Taxes i preus públics i la 
resta de disposicions concordants.

Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor un cop complimentat el tràmit 
de publicació preceptiu i transcorregut el termini establert en l’arti-
cle 65.2, en relació al 70.2 de la Llei 7/1985, de bases del règim local.

El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modificació o 
derogació expressa.

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

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 11 DE DESEMBRE DE 2014

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 13 DE NOVEMBRE DE 2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 13/11/2014

2n.- ATORGAMENT SUBVENCIONS. ACCEPTACIÓ 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:
Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, les subvenci-
ons o ajuts que tot seguit es diran: 
ACORD: Àrea d’Acció Territorial – Programes Europeus de la Dipu-
tació de Girona 
EXPEDIENT: SP/002
CONCEPTE: Projecte Agermanament 
IMPORT SUBVENCIÓ: 600.- €
JUSTIFICAR ABANS DE:  1 mes

ACORD: Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona
CONCEPTE: 
Programa de promoció de la salut mitjançant l’activitat física
IMPORT SUBVENCIÓ: 2.457,31.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: abans 2 de febrer de 2015

ACORD: Àrea d’Acció Territorial – Medi Ambient de la Diputació de 
Girona
CONCEPTE: Redacció plànols de delimitació de les urbanitzacions, 
els nuclis 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.
IMPORT SUBVENCIÓ: espècie, assistència tècnica 

3r.- SUBVENCIONS DIVERSES. ATORGAMENT 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:
Concedir les subvencions o ajuts que tot seguit es diran: 

ENTITAT: Escola Puig d’Arques – Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya  
CONCEPTE: subvenció per a despeses de funcionament anual de la 
biblioteca i activitats culturals 

IMPORT SUBVENCIÓ: 150.- €

ENTITAT: AMPA Institut d’Educació secundària de Cassà de la Selva   
CONCEPTE: subvenció per a despeses de contractació d’un servei 
de psicòleg, atorgament de beques i ajuts als alumnes i compra de 
material. 
IMPORT SUBVENCIÓ: 150.- €

ENTITAT: AECC – Catalunya contra el Càncer  
CONCEPTE: subvenció per a assistència social, tractaments, teràpia 
psicològica als hospitals, acompanyament del malalt, etc. 
IMPORT SUBVENCIÓ: 150.- €

4t.- LIQUIDACIÓ CONVENI PER LA UTILITZACIÓ DE LA 
DEPURADORA DE L’EMPRESA JOAQUIM ALBERTI, S.A. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Satisfer l’import de 8.760,13 € a l’empresa 
Joaquim Alberti, SA, com a preu anual per la utilització de la de-
puradora de la seva titularitat, per a l’abocament i tractament de les 
aigües brutes del nucli urbà de Campllong, 

SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat. 

5è.- QUEIXA A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL SER-
VEI DE SEGUES DELS PRINCIPALS CAMINS DEL MU-
NICIPI. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Formular disconformitat en relació a la gestió del ser-
vei de segues dels principals camins del municipi que contracta i exe-
cuta la Diputació de Girona. 

SEGON.- Fer constar que la present disconformitat es fonamenta amb: 
1. Desperfectes ocasionats a instal·lacions municipals i/o privades durant 
l’execució dels treballs. 
2. Realització d’una sola sega a l’any, quan les necessitats reals són mol-
tes més, atenent les condicions climatològiques de la zona i les caracte-
rístiques del territori. 
3. Realització dels treballs en camins molt concrets, segons criteri de la 
Diputació, cosa que fa que l’Ajuntament de Campllong atès les seves ca-
racterístiques del territori i distribució de la seva població en veïnats, per 
tal de complir amb la seves obligacions ha d’executar la resta de vies, que 
són igualment necessàries la realització de treballs de sega de marges 
per la seguretat del vehicles que hi circulen. 
4. Realització dels treballs per una empresa fora del territori, quan el més 
adequat, considerem, per aquest tipus de treball és contractar algú que 
conegui el terreny i camins, així com els elements o instal·lacions exis-
tents que s’hi troben, la qual cosa evitaria, amb major seguretat, des-
perfectes per falta de coneixement del territori sobre el qual s’actua. Qui 
coneix el terreny sap el curs del mateix i les seves característiques que 
permet una actuació més eficient i més segura.

TERCER.- SOL·LICITAR que, en la pròxima convocatòria es retorni al 
model anterior d’ajut econòmic directa o sinó és el cas, que l’empresa 
que es contracti pel nostre municipi sigui una persona, física o jurídica, 
coneixedora de la zona.

QUART.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Girona. 

6è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar als 
assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 1517 a 1654) per 
tal de que els reunits es donin per assabentats:
Dels escrits i documents exposats els reunits es donen per assabentats.
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El mes d’octubre es va realitzar una rasa de dimensions impor-
tants al vial de servei que enllaça amb la rotonda del carrer Camí 
de Fornells del polígon industrial per evitar l’acumulació d’aigua 
en aquesta rotonda en dies d’aiguats importants. L’aigua con-
dueix i evacua, de forma natural, les aigües que s’acumulen al 
carrer principal del polígon al còrrec de la riera Gotarra.

També s’han instal·lat boques de desguàs en diverses vore-
res del municipi (als carrers Camí de Fornells, Sant Jordi i al 
Passeig de Campllong), integrades a les vorades, les quals 
recullen les aigües pluvials dels carrers de manera directa i 
més ràpida que els embornals. Per la seva forma i configuració 
s’evita la possible acumulació de fulles i restes vegetals que 

ACTUACIONS FETES PER EVITAR LES ACUMULACIONS D’AIGUA ALS CARRERS DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL I DEL NUCLI URBÀ EN DIES DE FORTES PLUGES

podrien dificultar l’entrada de l’aigua en aquests elements.
També s’ha substituït alguna tapa opaca de les arquetes de 
registre de la xarxa municipal d’aigües pluvials, per una tapa 
reixada, per tal que les aigües que s’acumulen al carrer s’eva-
cuïn per aquestes arquetes.

Així mateix, per tal de recollir i conduir les aigües pluvials pro-
cedents del bosc del costat del nucli urbà, es formà un rec de 
dimensions considerables a la part posterior de les parcel·les 
edificades, per tal de garantir la correcta evacuació de les ai-
gües fins a la riera de Campllong. Per tal de permetre l’accés 
al bosc des del parc infantil, s’ha format un pas mitjançant la 
instal·lació d’una canonada de polietilè formigonada.

Dos o tres cops l’any es realitzen els treballs de sega dels 
marges dels camins públics rurals principals del municipi. 
Aquesta actuació es fa, per una banda, per tal de garantir 
la visibilitat i la seguretat dels vehicles i usuaris d’aquests 
camins i, per altra banda, per prevenir incendis forestals. A 
finals del mes d’octubre es van efectuar aquests treballs per 
segona vegada.

L’octubre passat es va construir una caseta petita adossada a l’exis-
tent on s’ubica el sistema de bombament de l’aigua potable, per tal 
de disposar d’un espai separat per albergar el sistema de cloració 
de l’aigua. Durant el gener s’estan fent els treballs d’instal·lació d’un 
sistema de telegestió i un autoanalitzador a l’abastament per con-
trolar els volums d’aportació de cada captació. També es trasllada 
el sistema de cloració a la nova caseta executada.

SEGA DELS MARGES DELS CAMINS 
PÚBLICS RURALS PRINCIPALS 

MILLORES AL SISTEMA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL
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El novembre passat es varen realitzar les actuacions per a la 
restauració dels trencaments existents en diversos punts de 
la mota de la Riera Seca, ocasionats pels aiguats del dia 17 
de setembre.
Aquestes actuacions es van requerir a l’ACA (Agècia Catalana 
de l’Aigua) però, al no executar-les, les va haver de fer l’Ajun-
tament amb caràcter urgent, per tornar a habilitar la ruta ver-
da que discorre paral·lela a la riera i que amb els trencaments 
ocasionats pels aiguats havia quedat intransitable i inutilitza-
ble. Així mateix l’acció va servir per tornar a recuperar el curs 
de les aigües i evitar el desbordament de la riera en pluges 
posteriors.

El novembre passat es van instal·lar noves lluminàries i làmpa-
des Cosmopolis de 90 W (halogenurs) als fanals del polígon in-
dustrial en substitució de les VSAP 
de 250 W existents fins aleshores. 
El canvi es va fer per tal de millo-
rar l’eficiència energètica de les 
instal·lacions municipals i reduir 
el consum elèctric de l’enllumenat 
públic. 
El canvi es va fer a diversos punts 
de llum del polígon però no a la 
totalitat. Aquesta actuació 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 DE RESTAURACIÓ DE 
LA MOTA DE LA RIERA SECA

CANVI DE LLUMINÀRIES I 
LÀMPADES ALS FANALS DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL LES FERRERIES

ACTUACIONS EN EL SISTEMA VIARI

Durant aquests darrers mesos s’han realitzat actuacions de 
manteniment al sistema viari,  com el canvi de tapes d’arque-
tes de registre, que estaven esquerdades, trencades i algunes 
d’elles, desaparedades. Aquests elements es van malmetent a 
causa del pas de vehicles per sobre seu.

Durant aquests darrers mesos s’ha substituït la subestació de 
residuals per un sistema més complex format per un pou de 
registre, una arqueta amb reixa de desbast i un dipòsit d’acu-
mulació d’aigües residuals amb un grup de bombeig composat 
per dues bombes. Aquesta obra serveix per realitzar una se-
paració prèvia dels sòlids i evacuar correctament tot el volum 
d’aigua residual del nucli urbà fins a l’EDAR. S’aconsegueix  
també que les bombes realitzin la seva funció en condicions 
òptimes. També s’hi ha instal·lat un avisador lumínic per de-
tectar visualment la interrupció de corrent alterna.
L’actuació està subvencionada per la Diputació de Girona, dins 
el Pla Especial d’Inversions Sostenibles per l’any 2014.

SUBSTITUCIÓ I MILLORES A LA SUBESTACIÓ DE BOMBAMENT D’AIGÜES RESIDUALS DEL NUCLI
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CONSTRUCCIÓ DE L’ÚLTIM TRAM DEL CARRIL BICI DEL VEÏNAT DE LA BRUGUERA

El mes de novembre passat es va fer la consolidació de l’es-
planada d’un tram del carril bici del veïnat de la Bruguera mit-
jançant àrid reciclat dels residus de la construcció. L’actuació 
es va fer gràcies a la subvenció que l’Ajuntament va obtenir de 
l’Agència de Residus de Catalunya l’any 2013. El mes de gener 
s’han realitzat les obres d’arranjament del ferm de diversos 

OBRES D’ARRANJAMENT DE CAMINS PÚBLICS RURALS AMB ÀRID RECICLAT I CON-
SOLIDACIÓ DE L’ESPLANADA D’UN TRAM DE LA RUTA VERDA DE LA BRUGUERA

L’Ajuntament de Campllong ha realitzat en el Local Social 
diverses actuacions de manteniment de les instal·lacions 
com són la reparació d’elements de la fusteria exterior així 

ACTUACIONS A L’EDIFICI LOCAL SOCIAL

El desembre passat es van finalitzar les obres de construcció 
de l’últim tram del carril bici del veïnat de la Bruguera, que  
discorre paral·lel al camí públic de la Bruguera i té una ampla-
da suficient per permetre-hi la circulació en doble sentit.
La consolidació de l’esplanada per a la formació d’aquest carril 
s’ha realitzat mitjançant una capa de material granular reciclat 
i el carril s’ha acabat amb una capa de gresa, excepte en dues 
zones on s’ha pavimentat amb formigó.
També s’ha col·locat la senyalització vertical necessària i s’ha 

instal·lat tanca de fusta a les zones on era convenient, a causa 
del desnivell existent respecte el camí de la Bruguera, per tal 
de garantir la seguretat dels usuaris del carril. 
Aquesta actuació ha estat subvencionada pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb 
una subvenció de 27.500 euros. 
El desembre també es van arranjar els recs ocasionats pels ai-
guats de setembre a la superfície del carril ja consolidat, que  difi-
cultaven el pas de les bicicletes en diversos punts del recorregut.

camins municipals mitjançant una capa final de material gra-
nular tipus reciclat de formigó. Concretament, s’ha arreglat 
una part del camí antic de Riudellots, el camí de Can Cua, una 
part del camí que va de Can Sureda fins al límit del terme amb 
la riera Gotarra, i el camí que va del pont del Remei fins a la 
carretera C-25. 

com  de les portes interiors. També s’ha fet la instal·lació 
d’una nova canonada de sanejament a la cuina de la nova 
sala polivalent.
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El setembre del 2014, la colla de jubilats de Campllong vam 
iniciar un curs de memòria molt interessant. Molts l’havíem 
demanat uns mesos abans perquè l’any anterior ja s’havia 
fet i va ser molt interessant. El vam fer durant 10 dilluns i  
nosaltres vam afegir un onzè dia on vam fer un berenar dels 
nostres, convidant a la professora, que ens va encantar. Ens 
va molt bé perquè ens fa exercitar la memòria. 

Aquest curs bé prou que se’ns va allargar però el mes d’oc-
tubre molts de nosaltres també vam començar altre cop a fer 
gimnàs de manteniment. En fem cada dimarts i divendres amb 
un noi molt trempat que ens fa moure l’esquelet.

Al mes de novembre, a més a més, encara vam venir a fer 
dues xerrades més al local sobre com utilitzar correctament 
els medicaments i la importància que té seguir bé els trac-
taments del metge. Tot i que vam ser relativament pocs, 
les xerrades ens van encantar, hi vam aprendre molt i vam 
compartir experiències que ens poden ajudar un altre dia.  
Cal dir que durant tots aquests mesos ens hem continuat tro-

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG bant els dimarts a berenar i també hem seguit amb el ball de 
jubilats que ja sabeu que fem quinzenalment al Local Social. 
Tot i això, tenim moltes ganes d’explicar-vos una cosa que vam 
fer el desembre. Cada any ens encanta fer aquesta petita ac-
tivitat. Tots ens hi involucrem d’allò més i realment cal dir que 
ens surt molt bé. Sabeu què és? Doncs el pessebre del Local 
Social! Té un munt de figuretes. Que si xais, pastors, els Tres 
Reis, la Mare de Déu, Sant Josep i el nen Jesús. Tot complet i 
ben decorat. Mireu que bonic que ens ha quedat!

Durant el setembre es va iniciar el curs de Zumba al Local Soci-
al i vam començar a preparar tots els cursos anuals que s’inici-
arien a l’octubre i  es van fer tallers de prova de cursos com el 
ioga infantil i reunions vàries com ara la de catequesi.

Al llarg de l’octubre vam reprendre la plena activitat. Vam pro-
posar 30 cursos anuals i actualment n’estem duent a terme 22. 
Un gran èxit sobretot perquè hi tenim uns dos-cents alumnes! 
També vam tornar a començar el taller mensual de risoteràpia 
i les dinamitzacions al Parc de Salut. A més, la colla del curs 
de country de Campllong va organitzar la "IV Porkada Country" 
al Local Social, una jornada de tres dies plena de country amb 
una última jornada amb un gran àpat consistent en un porquet 
cuinat volta i volta. Una jornada plena de música i tiberi.
 
Durant el novembre vam seguir els cursos i les activitats plan-
tejades mensualment i va ser arribat el desembre quan vam 
organitzar quelcom diferent: un curs de cuina nadalenca per a 

LOCAL SOCIAL adults. El resultat va ser excel·lent i amb tretze participants va 
ser tot un èxit, amb un menjar que estava exquisit. De menú 
vam fer bombons de pernil, coixinets d’espàrrecs, llaminera de 
porc al Pedro Ximénez i, de postre, tiramisú de torró! Si tot va 
bé, continuarem fent cursos de cuina ben aviat. Aquí us deixem 
amb algunes de les fotos dels plats que es van fer. 
De seguida van arribar les festes de Nadal i tot curs o taller es 
va parar per deixar pas a les múltiples activitats que es fan al 
Local Social: la Marató de TV3, la quina, el cap d’any, el patge 
reial, l’esperada dels reis mags i moltes coses més! Tot plegat 
va ser tot un èxit!
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Qui ho havia de dir, ja ha passat 
tot un trimestre. Durant aquest 
temps hem pogut fer un munt 
d’activitats!

Primer va venir la tardor i els 
més petits vam jugar amb fulles 
a dins l’aula… I els més grans 
també ens en vam anar a fora a 

veure com queien dels arbres! També vam fer una festa 
per la Castanyada on va venir la castanyera i els avis a 
berenar!!! 

Després de tot això va venir l’hivern acompanyat del Nadal i 
vam fer moltes activitats com decorar la classe, fer galetes 
i bombons… També ens va venir a visitar el patge i vam 
cagar el tió!!!

Ja veieu que no tenim temps per avorrir-nos! Ara ja hem 
començat l’escola un altre cop i hem deixat enrere les fes-
tes... però estem molt enfeinats preparant el Carnaval!!! Ja 
us anirem informant....

Els nens i nenes de la llar d’infants el Tractoret!

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
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FESTA EN HOMENATGE A LA GENT GRAN

MARXA POPULAR I CASTANYADA

Any sí, any no, Campllong organitza una jornada completa 
pensada per als més grans del municipi.  Aquest any sí, i el 
dia 2 de novembre vam començar la festa a mig matí amb 
una missa de 12 celebrada a l’església de Campllong. L’ofici 
va estar acompanyat per la Coral de Bescanó. En acabar la 

Anualment, l’Ajuntament de Campllong organitza, el mateix 
dia, la marxa popular i la castanyada. Aquests any va tenir lloc 
el diumenge 9 de novembre. Com sempre, la marxa popular 
estava pensada per a tot tipus de persones, amb un recor-
regut curt i un de llarg que passava per camins i corriols del 
municipi. En aquesta desena edició varen participar unes 150 

persones que en acabar la caminada es van guanyar un bon 
esmorzar en un assolellat mati.

El mateix dia a  la tarda es va celebrar la castanyada. Una bona 
foguera per torrar les castanyes que es van oferir a la setante-
na de persones que van assistir al berenar.

missa, tots els assistents es van col·locar bé per fer-se una 
foto de grup que es va lliurar a cada homenatjat, en record 
de la diada. 

Seguidament va arribar l’hora de dinar a la sala gran del 
Local Social. Primer es va servir un pica-pica elaborat pels 
restaurants del municipi i de segon, vedella amb bolets, pos-
tres i cafès o cigalons per compartir una sobretaula entre 
familiars i amics. 

Un cop gairebé acabat l’àpat, l’alcalde i els voluntaris de l’or-
ganització de la diada, van repartir obsequis per a tothom 
i un regal especial a en Lluís Hereu de Can Cardina com a 
persona més gran del poble.

Per acabar la vetllada, la Principal de la Bisbal va oferir un 
concert de cobla i veus que va emocionar a més d’un.

Agraïm als voluntaris la seva col·laboració en l’organització 
de la festa i pel seu treball. 
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Un any mes, el Museu s’ha posat les piles per fer un ventall 
d’activitats EN arribar el fi de l’any. I ho ha fet amb voluntat 
d’incidir en la societat que l’aixopluga i li dóna l’escalfor neces-
sària per anar tirant. Durant l’any, dins el museu s’ha anat tre-
ballant  recopilant, restaurant i classificant peces. També s’ha 
obert el Museu esporàdicament quan alguna entitat o colla axí 
ho ha demanat, tot i que no és de moment política de la casa. 
Almenys, fins que les instal·lacions no reuneixin les necessàri-
es mesures de seguretat i accessibilitat. Per altra part, actu-
acions ara per ara fora de l’abast pressupostari de la entitat. 

Amb les ganes de sser actor actiu de la nostra societat i també 
per ajudar a cobrir el seu pressupost, s’han fet un seguit d’acti-
vitats. Es  va fer Loteria de Nadal i aquest any vàrem voler fer-la 
de "La Grossa", aprofitant el darrera de les paperetes per donar 
llum al programa d’actes del Museu. La veritat és que la tirada 
de Loteria va tenir poc èxit, segurament per la disgregació obli-

MUSEU DEL CAMP I OFICIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG
gada de les paperetes en 8 números. Per altra banda, obligats 
a fer-ho per la poca tirada que tenen de series "La Grossa", en 
tot cas hem acabat amb un retorn d’1 € per papereta, que se-
gurament farà que el Museu obtingui uns molt petits ingressos 
extres. El dia 15 de novembre es va portar a terme el Sopar - ball 
de tardor, amb un bon sopar en el qual el plat principal era el 
rostit, i ball amb el grup Pep i Ma José. El dia 16 de novembre 
es varen fer portes obertes al Museu amb la participació de la 
Colla Gegantera de Campllong i un bon pica-pica. I les activitats 
del 2014 varen acabar amb l’extraordinària Quina de Nadal que 
va és va fer els dies 25,26, i 28 de desembre, amb gran quantitat 
de premis, molts d’ells cedits per les empreses de Campllong i 
rodalies, i que un any més va portar entreteniment , regals i bon 
humor en aquests dies de festa. Per cert, aquest any l’estrella 
de la Quina va ser el carretó ple de regals que és va rifar amb 
una antiquina l’últim dia. Segur que durant temps se’n parlarà. 
Que tingueu un bon 2015!

Per a col·laborar amb la vint-i-tresena edició de la "Marató 
de TV3", organitzada per recollir fons per destinar-los a la 
investigació de malalties del cor, des de l’Associació de Fi-
res i Festes de Campllong i amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Campllong, ens hem sumat a aquest esdeveniment 
organitzant diferents activitats. El dissabte dia 6 de desem-
bre es va organitzar el 8è Tast de vins: Menú festiu Low 
Cost amb maridatge de vins i caves del país per la Marató 
de TV3 a càrrec del sumiller Eduard Solà, de vins i licors 
Grau de Palafrugell. Hi van col·laborar en David Bou, l’Òs-
car Gil i la Montse Funosas i, en quant a empreses, Lumvi i 
el Restaurant Can Xiquet de Campllong. El cap de setmana 

del 13-14 de desembre es van organitzar diferents activi-
tats adreçades a grans i petits: Classe de zumba,  partit 
de futbol sala solidari, caminada popular, pedalada popular 
organitzada per l’AE Campllong, esmorzar popular; taller 
d’activitats infantils a  càrrec de l’AMPA de La Llar d’Infants 
de Campllong "El Tractoret" i l’Actuació de la Colla Gegan-
tera de Campllong.

Volem agraïr a tothom qui va fer possible l’organització de 
tantes activitats, juntament amb l’aportació de coques caso-
lanes per l’esmorzar. Aquest conjunt d’activitats va fer pos-
sible recaptar 1.720€ per la Marató de TV3. Moltes gràcies!!!

MARATÓ DE TV3
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El Secretari d’Infrastructures i Mobilitat de la Generalitat de Ca-
talunya, Sr. Ricard Font Hereu, va inaugurar el 20 de desembre la 
finalització de les obres de la ruta verda del veïnat de la Bruguera. 

La ruta senyalitzada, és un carril de 2,5 m d’amplada acabat 
amb sauló que mitjançant una volta circular recórrer tot el veï-
nat de la Bruguera de Campllong. Amb quasi 5 km. de recorre-
gut i 1 hora de durada caminant. És ideal per sortir a passejar, 
córrer, caminar o anar amb bicicleta i una bona eina, per con-
vidar a tothom a fer el recorregut, per aconseguir portar una 
vida activa i saludable. 

A les 11 del matí, l’Alcalde de Campllong, Sr. Lluís Freixas, el Sr. 
Ricard Font Secretari d’Infrastructures i Mobilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya, el Sr. Jaume Busquets President del Con-
sell Comarcal del Gironès, el Sr. Josep Maria Vidal alcalde de 
Llambilles i altres autoritats i veïns del municipi van arribar al 
punt d’inauguració caminant. Mitja hora abans havien sortit de 
l’Ajuntament de Campllong per realitzat tot els recorregut a peu. 
Després del tall de cinta, l’Alcalde de Campllong va tenir un 
record pel Sr. Miquel Barrera (q.e.p.d) veí del veïnat, que va 
ser dels primers a animar el consistori a realitzar la infras-
tructura que passava davant de casa seva. El Sr. Freixas va 
remarcar que ha costat anys acabar les obres totalment, atès 

que s’han anat fent per fases a mesura que les possibilitats 
econòmiques ho permetien. 

Tot seguit el Sr. Font, va lloar l’empenta del municipi a realitzar 
una obra com aquesta que s’emmarca amb els principis del seu 
departament, el de Territori i Sostenilibitat. El Sr. Font també 
va fer saber a les autoritats i veïns assistents que durant l’any 
2015 es redactarà el projecte d’eixamplament dels voral de la 
carretera C-25 en el seu tram entre Campllong i Riudellots de 
la Selva i, seguint la iniciativa del municipi, aquests contempla-
rà un carril-bici que comunicarà els dos municipis.

INAUGURACIÓ RUTA VERDA DEL VEÏNAT DE LA BRUGERA DE CAMPLLONG
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El 24 de desembre es va celebrar la Missa del Gall, amb l’acompa-
nyament musical de l’Albert Bosch, en Xavier Martí i la Mar Carre-
ra. A l’acabament es va fer una cantada de nadales per part dels 
nens i nenes amb l’acompanyament a l’acordió de l’Àlex Carrera. 
Tot seguit, després d’una colla de dissabtes i diumenges assajant, 
els nostres petits actors -es poden dir així després del text que més 
d’un tenia, no pas curt- van escenificar els pastorets, enguany amb 
un total de 8 quadres, als voltants de l’església. Després, hi va haver 
xocolata per a tots i es va fer cagar el tió. Moltes gràcies a tots els 
que hi col·laboreu cada any!

El diumenge 28 de desembre passat a mitja tarda, tres Patges 
Reials van arribar a Campllong per tal de recollir les cartes 
de tots els nens i nenes del poble. Una cinquantena d’infants 
entregaren les seves cartes als emissaris de Ses Majestats.
Per altra banda, la Nit de Reis és una de les dates més espe-

PASTORETS

ENTREGA DE CARTES ALS PATGES I ARRIBADA DELS TRES REIS MAGS D’ORIENT

L’equip de Serveis Socials de 
Campllong us desitja un bon 
any 2015. Tal i com hem fet 
als darrers números de la re-
vista, us informem de diversos 
serveis que estan a la vostra 
disposició. En aquest número 
us parlem del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones). 

El SIAD és un servei d’informació, assessorament i orientació 
sobre els temes d’interès per a les dones i l’exercici dels seus 
drets. Abasta els àmbits social, laboral, personal, familiar... i tam-
bé fa atenció a dones que pateixen una situació de violència mas-
clista.  Actualment, l’equip del SIAD el composen un jurista i un 
psicòleg amb funcions de coordinació. Depèn de l’Àrea d’Atenció 
Primària del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 

Quins objectius té el SIAD?
- Oferir i difondre informació a les dones sobre els seus drets i 
l’exercici d’aquests drets.
- Proporcionar-los orientació i assessorament en temes d’interès.
- Facilitar atenció i assessorament jurídic i psicològic especialitzat 
a les dones que ho sol·licitin.
- Treballar amb la comunitat i amb el teixit associatiu femení en la 

realització d’accions que visualitzin les aportacions de les dones, 
tot facilitant-los l’apoderament i propiciant i visualitzant les seves 
aportacions per així millorar la seva capacitat d’incidència pública.
- Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb els 
grups i organitzacions de dones i oferir-los recursos que facilitin 
la realització de les seves activitats.
- Assessorar, orientar i fer una primera atenció a dones en situaci-
ons de violència masclista. També amb els serveis socials i altres 
recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les situacions 
que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques…)
- Actuar com a observatori de la realitat de les dones del territori 
i proporcionar les informacions necessàries per col·laborar en la 
definició de les línies prioritàries d’intervenció en els plans o pro-
grames locals de polítiques de dones.
- Realitzar activitats de sensibilització social.
 
On es pot demanar?
Si es requereix el Servei a Campllong, cal concertar hora a les 
dependències dels Serveis Socials.  El nostre horari d’atenció és: 
- Treballadora Social : Dijous de 12:15 a 15:00h.
- Educadora Social: Dijous de 13:15 a 15:00h.
- Telèfon de contacte: 972 46 15 04.  Ubicació: Ajuntament

L’equip de Serveis Socials bàsics de Campllong

SERVEIS SOCIALS: EL SIAD

rades pels més petits. Un any més, Ses Majestats, els Reis 
Mags d’Orient van arribar al nostre poble carregats amb molts 
regals per a tothom. Els nens i nenes, després d’acompanyar 
els Reis amb els seus fanalets encesos pels carrers del poble, 
van poder parlar i fer-se fotos amb Ses Majestats.
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El tabac és una droga legal però també és una substància molt ad-
dictiva que té efectes estimulants sobre el sistema nerviós central 
de la persona fumadora i que comporta molts riscos per a la salut.
Una vida saludable és una vida sense tabac. Deixar de fu-
mar és probablement el més important que una perso-
na fumadora pot fer per millorar la salut, independentment 
de l’edat o dels seus antecedents com a fumadora. Si es-
teu pensant a deixar de fumar, enhorabona. Heu pres una  
bona decisió tant per a vosaltres com per als que us envolten. 
Els consells pràctics següents us poden ajudar a deixar de fumar:

DEU PETITS CONSELLS PRÀCTICS
1- Mentalitzeu-vos, visualitzeu-vos sense fumar.
2- Fixeu un dia per deixar-ho.
3- Ho heu de deixar totalment i de cop.
4- Beveu aigua i sucs de fruita, millor naturals i rics en vitamina C.
5- Modereu al màxim el consum d’alcohol i excitants com el cafè o te.
6- Mengeu aliments rics en vitamina B (pa, arròs integral).
7- Feu exercici regularment.
8- Ompliu les petites estones de lleure amb una afició que us agra-
di; això us proporcionarà satisfacció.
9- Apreneu a relaxar-vos.
10- Si cal, preneu algun fàrmac −abans consulteu-ho amb profes-
sionals sanitaris (metges, infermers o farmacèutics)– que us ajudi 
a superar la dependència del tabac.
 
ON PUC TROBAR AJUDA PER DEIXAR DE FUMAR?
L’ajuda personalitzada i presencial per part d’un professional de 
la salut incrementa les probabilitats d’èxit. Tot i així, s’ofereixen 
recursos a distància que també són efectius. 

Recursos presencials
- Centres de salut: us assessoraran sobre el procés de deixar de 
fumar i us prescriuran un tractament farmacològic si ho conside-
ren adient (programa "Atenció primària sense fum").
-  Farmàcia:  hi  ha una xarxa  de  farmàcies sen se  fum  que us 
proporcionaran assessorament.

- Ventres hospitalaris: Si hi ingresseu és possible que us ofereixin 
ajuda per superar l’abstinència durant l’estada i per deixar de fu-
mar. (Xarxa Catalana d’Hospitals sense fum).

- La vostra empresa: si esteu en actiu, ha de tenir un servei de 
prevenció de riscos laborals propi o ha de tenir contractat un ser-
vei de prevenció aliè. En qualsevol cas, us hi podeu adreçar ja que 
una de les seves funcions és promoure la salut dels treballadors, 
cosa que inclou l’ajuda per deixar de fumar.

-  Finalment, hi ha centres de referència en deshabituació tabàqui-
ca als quals es poden derivar persones fumadores que requerei-
xen tractaments especialitzats.
 
Recursos no presencials
- CatSalut Respon, a través del 061, la línia telefònica per ajudar a 
deixar de fumar. Poden ajudar-vos a rebre un tractament personalit-
zat, resoldre dubtes i recomanar-vos un centre assistencial proper, 
si és necessari. Funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

- Unitat de Tractament del Tabaquisme de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge. A través d’internet ajuda a deixar de fumar.

SALUT: DEIXAR DE FUMAR

AQUEST PROPER TRIMESTRE...
 

LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
Els dijous 19 de febrer, 19 de març i 16 d’abril 
 
LA NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:
Els dijous 19 de febrer, 19 de març i  el dimarts 21 d’abril

ACTIVITATS:
RUES DE CARNAVAL
Santa Coloma: Dissabte 14 de febrer a la tarda.
Campllong: Diumenge 1 de març al matí-
Olot: Dissabte 21 de febrer a la tarda.
Llagostera: Diumenge 22 de febrer al matí. 
Tossa de Mar: Dissabte 28 de febrer a la tarda.

FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG 2015 
Dies 11 i 12 d’abril

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)

BALL DE JUBILATS: (Preu: 7€ socis; 8€ no socis)
 
Els dimecres, quinzenalment: 
FEBRER: Dies 11 (David Casas)i 25 (Pep i Ma José - Car-
naval!)
MARÇ: Dies 11 (Àngel) i 25 (David Casas)  
ABRIL: Dies 8 (Pep i Ma José) i 22 (David Casas)

Ajuntament de Campllong




