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Carta de l’alcalde

En aquests dies estem sortint de la ressaca de la Fira 
per la qual cosa, tot i que aquest escrit no n’havia de 
parlar, permeteu-me fer-hi un incís ja que, segons la 
meva creença s’ho mereix. Tenim una Fira que amb 
el pas dels anys ha anat creixent i s’ha anat consoli-
dant, en la mateixa mesura el voluntariat que en por-
ta les regnes. Podríem dir que han esdevingut "pro-
fessionals" i és que, amb molts aspectes, la Fira és 
desenvolupa amb una professionalitat espectacular 
i, perquè no dir-ho, rep cada any multitud de comen-
taris i critiques favorables cap a l’organització o vers 
el poble que li dóna aixopluc. No voldria acabar les 
quatre ratlles dedicades a la Fira sense fer un agra-
ïment a aquells i aquelles que desinteressadament 
s’han esforçat per treballar unes hores o uns dies pel 
nostre poble i amb l’únic i comú objectiu que la Fira 
fos un èxit. Simplement, gràcies!

També, i dintre del marc de la Fira, hem tingut en-
tre nosaltres una representació del municipi italià 
de Sant Valentino in Abruzzo Citeriore amb el qual 
ens hem agermanat. Des del primer moment en que 
vàrem saber que per tal de  formalitzar l’agermana-
ment havien de visitar Campllong pels voltants del 
mes d’abril, vàrem creure oportú que la seva vista 
coincidís amb la Fira perquè així tinguessin contacte 
amb l’activitat més gran que fem a Campllong durant 
l’any; crec que vàrem assolir l’objectiu. Més enda-
vant ja tindrem oportunitats per ensenyar-los altres 
aspectes socials, culturals, geogràfics, econòmics... 
del nostre municipi.

També en aquests dies haureu vist certa intensitat 
per acabar les obres que l’actual equip de govern 
tenia pendents d’exercicis anteriors i que, tot i la 
conjuntura actual, hem pogut dur a terme. Així, hem 
pogut desencallar l’obra del Camí de Can Guito que 
feia quatre anys que teníem congelada i que en al-
gun moment havíem tingut la temença de perdre. En 
aquest cas, hem d’agrair l’esforç fet pel Consell Co-
marcal per tirar l’obra endavant.

Hem pogut veure com en aquesta obra, que en els 
seus inicis només contemplava el Camí de Can Guito 
(hi anaven cunetes americanes), fent certes variaci-
ons i modificacions al projecte, hem aconseguit as-
faltar també el Camí de La Bruguera. 

També pendent de l’any passat teníem per fer el 
projecte d’ampliació del Camí a la Bruguera en el 
punt entre la cruïlla d’anar a Llambilles i el trencant 
d’anar a Fornells per Can Mas, i l’asfaltatge de la 
resta del Camí de la Bruguera fins a la Torre Colomi-
na. En aquest cas l’agraïment per la col·laboració a 
l’Ajuntament de Llambilles i als propietaris afectats. 

Tot això ha fet que tinguéssim la percepció de moltes 
obres, i sí que és així, però són imputables a altres 
exercicis pressupostaris i tot plegat amb una aporta-
ció municipal que no ha arribat als 40.000€, tots ells 
reservats dels pressupostos d’anys anteriors. 

Una altra història que hem fet (amb el pressupost 
d’enguany) ha estat un reg asfàltic a carrers on l’as-
falt havia quedat totalment esquerdat (pell de coco-
dril), però amb una base que estava forta. Això s’ha 
fet dins un conveni amb la Diputació i el preu estava 
subvencionat. Crec que aquesta feina ha ocasionat 
certes molèsties per la graveta que s’utilitza per ta-
par el quitrà. En tot cas, ho farem servir de prova pi-
lot i amb el temps cal avaluar si val la pena fer actu-
acions d’aquesta mena als nostres carrers i camins. 
Crec que s’ha de posar a la balança les molèsties, la 
durada del tractament i altres aspecvtes a avaluar 
amb el temps. En tot cas, no teníem pressupost per 
fer actuacions d’asfaltatge en tots aquests m2. 

Com sempre, a disposar. Que tingueu sort i salut. 
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

ACABANT LA FEINA COMENÇADA
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 13 DE GENER DE 2015
Atès que s’ha excusat per part d’un regidor la seva absència a la 
convocatòria de la Junta de Govern, no es pot constituir vàlidament 
per falta de quòrum d’assistència. Els punts de l’ordre del dia es 
tractaran en la propera convocatòria. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
29 DE GENER DE 2015
 
1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE NOVEMBRE DE 2014 
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 27/11/2014

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 THIAGO SALVADOR SÁNCHEZ, nascut el dia 
19 de gener proppassat. 

Tot seguit el Sr. Alcalde fa referència als següent temes: 

Informa als assistents d’un canvi en el tancament de part del carrer 
de l’església, concretament el tall de carrer que queda restringit al 
trànsit que va de l’alçada del l’edifici del Local Social fins al carrer del 
Pavelló, creu que és més coherent és que el pas tancat sigui el de la 
banda del Local Social i el pas de vehicles que s’han de dirigir a la llar 
d’infants o al pavelló per l’altre costat.

De la petició mitjançant escrit al servei de Carreteres de la Generali-
tat de Catalunya, de la neteja del salvacuntes i cuneta que hi ha entre 
la C-25 i el trencant del camí d’accedir a can Cua, atès que quan plou 
l’aigua surt a la carretera principal i és un perill per a la circulació. 
Alhora s’ha sol·licitat que es millori la visibilitat atès que per accedir 
a la C-25 la visió és limitada i cal tallar la vegetació.

De la inauguració el passat dia 20 de desembre de les obres de la ruta 
verda del veïnat de la Bruguera a càrrec del Sr. Ricard Font Hereu, Se-
cretari d’Infrastructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, el Sr. 
Jaume Busquets President del Consell Comarcal del Gironès, el Sr. Jo-
sep Maria Vidal alcalde de Llambilles i altres autoritats i veïns del poble. 

De la participació en la darrera Comissió d’Urbanisme celebrada a la 
Bisbal d’Empordà el dia 22 de gener proppassat. 

De les gestions realitzades recentment amb la Diputació de Girona 
per dur a terme millores de l’asfalt a zones del nucli urbà mitjançant 
el sistema de reg asfàltic, que millorarà el ferm i per un import molt 
assequible atès que sols cal fer front a les despeses de material atès 
que les de maquinària i personal les assumeix la pròpia Diputació. 

De l’adjudicació definitiva per part del Consell Comarcal del Gironès 
de dos obres al municipi de Campllong; l’obra titulada "Camins co-
marcals 6a. fase bloc 2" que inclou l’asfaltatge del camí de Can Guitó 
i el reasfaltatge del la Bruguera de Dalt ha estat adjudicada a l’em-
presa Construccions Rubau, SA i les obres d’asfaltatge de la Brugue-
ra de baix, ha estat adjudicaca a l’empresa AMSA. Aquesta darrera 
obra ha estat adjudicada amb una baixa molt important i sense cap 
millora, cosa que farà que abans de les obres s’hagin de refer els 
flonjalls que hi ha al camí a compte del pressupost municipal. 

De la comunicació rebuda dels Serveis Jurídics de la Diputació de 
Girona, d’avançament de la Sentència núm. 685 del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 
vuitena) de DESESTIMENT del recurs presentat contra la resolució 
de la "Secretaría General de Coordinación Autonónimca y Local del 
Ministerio de Economia y Hacienda" pel reintegrament de 17.267,89 
€ del projecte "Urbanització Zona d’habitatges socials i equipaments" 
finançat amb el FEIL (Fons Estatal d’Inversió Local). 

Igualment el Sr. Freixas fa recordatori de temes que resten pendents 
i que cal tornar a demanar informació: 

Desplegament de la fibra òptica al municipi, caldria fer una petició a 
la Generalitat i a les empreses de Telefonia per saber com està el 
desplegament, atès que arriben notícies de municipis veïns que ja 
disposen d’aquesta infraestructura. 

Instal·lació del Gas Natural. Confirmar amb l’empresa distribuïdora 
de si les previsions que teníem que el juny del 2015 es podria fer el 
canvi de companyia de gas es mantenen. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I 
GESTIONS REALITZADES
El Sr. Eliseu Carreras comenta les obres que actualment s’estan du-
ent a terme i que es finalitzaran en breu: 
- Arranjament de camins amb àrid reciclat. Concretament, s’ha ar-
reglat 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
- Canvi i millores en la subestació de bombament d’aigües residuals. 
- Instal·lació d’un sistema de telegestió als pous i dipòsits d’aigua 
de boca. La construcció d’una caseta adossada a la caseta existent 
on s’ubica el sistema de bombament de l’aigua potable, servirà per 
disposar d’un espai separat per albergar el sistema de cloració de 
l’aigua i el sistema de telegestió i d’autoanalitzador a l’abastament, 
per a poder controlar els volums de cada captació.  

Així mateix, es comenta que, per tal de recollir i conduir les aigües 
pluvials procedents del bosc existent al costat del nucli urbà (bosc 
de Can Nosa), s’ha format un rec de dimensions considerables a 
la part posterior de les parcel·les edificades, per tal de garantir la 
correcta evacuació de les aigües 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 tuberia de polietilè formi-
gonada.

Per acabar la seva intervenció el Sr. Carreras comenta que cal tallar 
els pins que estan al costat dels camins veïnals asfaltats atès que les 
arrels d’aquests estan malmeten l’asfalt fent-lo irregular i perillós 
per als usuaris. Les feines les realitzarà una empresa especialitzada 
un cop s’hagin avisat els propietaris dels boscos de la tala, per si 
volen aprofitar la llenya que se’n traurà. 

Tot seguit pren la paraula el regidor Sr. Àlex Carrera, comenta que 
cal renovar el maquinari dels ordinadors del local social que estan 
obsolets i cal adequar el programari atès que fa anys, des de la seva 
inauguració 2006,  que no s’han modificat. Es proposa la instal·lació 
d’un petit aparell per augmentar la capacitat de cada ordinador i 
l’instal·lació del programari bàsic i adient per treballar els usuaris i 
els navegadors per l’accés a internet. Amb la renovació es donarà de 
baixa el sistema de talla focs Punt Xarxa que hi ha instal·lat i aquests 
quedarà susbtituit pels filtres que es poden fer a través de la xarxa 
de dades. 

Cop d’ull a les actes municipals
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Cop d’ull a les actes municipals
En el present moment, els reunits volen fer constar a l’acta, les ac-
tivitats que s’han organitzat a Campllong en motiu de les Festes Na-
dalenques (textos extrets del butlletí "El Gra i la palla" núm. 35 de 
gener 2015); 

Marató TV3
Per col·laborar amb la vint-i-tresena edició de la "Marató de TV3", 
organitzada per recollir fons per destinar-los a la investigació de ma-
lalties del cor, des de l’Associació de Fires i Festes de Campllong i 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Campllong ens hem sumat a 
aquest esdeveniment organitzant diferents activitats. El dissabte dia 
6 de desembre es va organitzar el VIII 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, 
amb la col·laboració d’en David Bou, Òscar Gil i Montse Funosas i la 
col·laboració de Lumvi i el Restaurant Can Xiquet de Campllong; i el 
cap de setmana del 13-14 de desembre es van organitzar diferents 
activitats adreçades a grans i petits: Classe de Zumba; Partit de fut-
bol 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 Gegantera de Campllong.

Volem agrair a tothom qui va fer possible l’organització de tantes 
activitats, juntament amb l’aportació de coques casolanes per a l’es-
morzar. Aquest conjunt d’activitats va fer possible recaptar 1.720€ 
per la Marató de TV3. Moltes gràcies!

Pastorets
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 Carrera. 
A l’acabament una cantada de nadales per part dels nens i nenes 
amb l’acompanyament amb l’acordió de l’Àlex Carrera. Tot seguit, 
després d’una colla de dissabtes i diumenges assajant, els nostres 
petits actors, i es poden dir així, després del text que més d’un tenia! 
I no pas curt no. Van escenificar els pastorets, enguany amb un total 
de 8 quadres, als voltants de l’església. 
Després, hi va haver xocolata per tots i es va fer cagar el tió.
Moltes gràcies a tots els que col·laboreu cada any!

Entrega de cartes als Patges
El passat diumenge 28 de desembre 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.

Reis Mags d’Orient
La Nit de Reis és una de les dates més esperades per els més petits. 
Un any més Ses Majestats, els Reis Mags d’Orient van arribar al nos-
tre poble carregats amb molts regals per a tothom. Els nens i nenes 
després de acompanyar als Reis amb els seus fanalets encesos pels 
carrers del poble

Per acabar volen fer constar que el dia 8 de gener passat hi va haver 
una donació de sang al municipi que no va tenir els resultats espe-
rats, possiblement per les dates molt properes a les festes de Nadal 
i ple hivern. 

4t.- ADHESIÓ ALS ESTATUTS DEL CONSORCI DE 
BENESTRAR SOCIAL GIRONÈS-SALT
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.  APROVAR la voluntat d’integrar-se com a  membre al 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

SEGON.  APROVAR l’adhesió als estatuts del Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt, aprovats inicialment en la sessió extraordinària 
de la Junta General del Consorci de data 17/10/2014, d’acord amb 
la redacció donada en el text refós que s’adjunta.

TERCER.  DELEGAR al Consorci el tràmit d’informació pública 
dels estatuts, mitjançant anunci en el BOP, DOGC i tauler d’anuncis, 
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 
313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS, 
a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes 
corresponents.

QUART. DONAR TRASLLAT del precedent acord al Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt per al seu coneixement i efectes es-
caients.

5è.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, L’AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG I L’AJUNTAMENT DE FORNELLS 
DE LA SELVA PER A LA CESSIÓ A LA DIPUTA-
CIÓ DE GIRONA DEL CAMÍ DE FORNELLS DE LA 
SELVA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR el Conveni entre la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament de Campllong i l’Ajuntament de Fornells de la Selva per 
a la cessió a la Diputació de Girona del camí a Fornells de la Selva. 
S’adjunta com annex conveni.

SEGON.- FACULTAR el Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, a la fir-
ma del mencionat conveni així com a tots aquells tràmits i gestions 
que siguin necessaris per a la consecució d’aquest fi.

TERCER.- ENCOMANAR a la Diputació de Girona que procedeixi a 
les publicacions en els diaris oficials corresponents, si s’escau, del 
referenciat conveni que per aquest acte s’aprova.

QUART.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Girona i a 
l’Ajuntament de Fornells de la Selva.

6è.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSELL D’INICIATIVES LO-
CALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMAR-
QUES DE GIRONA (CILMA)
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts 
del CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES 
COMARQUES DE GIRONA (CILMA), aprovada per la seva Assemblea 
General en sessió de 25 de novembre de 2014.

SEGON.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 
25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels Estatuts del CILMA. 

TERCER.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits se-
güents:
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord 
d’aprovació i del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti 
amb els acords de ratificació de tots els ens associats.
b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d’Admi-
nistració Local, als efectes de modificar les dades del Registre d’or-
ganitzacions associatives d’ens locals.
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Cop d’ull a les actes municipals 
7è.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVI-
TATS DEL COMITÉ DE L’AGERMENAMENT PER 
A L’EXERCICI 2015
De conformitat amb l’article 7è del reglament de funcionament de 
la Comissió per l’AgermAnament entre l’Ajuntament de Campllong 
i l’Ajuntament de Sant Valentino in Abruzzo Citeriore, el programa 
d’activitats de la Comissió ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajunta-
ment.

Atès que en data 11/12/2014 es va celebrar sessió ordinària de la 
Comissió de l’AgermAnament, aprovant el programa d’activitats per 
a l’exercici 2015, en el marc de la subvenció atorgada per la unió 
europea dins el programa EUROPE FOR CITIZENS amb el projecte 
LOSO EUROPA, SOLUCIONS LOCALS PER LA PARTICIPACIÓ EURO-
PEA, consistent en les següents activitats mínimes:

- Dia 5/10/2015: conferència sobre la memòria històrica i identitat 
europea
- Dia 11/10/2015: seminari sobre la solidaritat intergeneracional en 
el mercat laboral
- Dia 14/10/2015: seminari de música tradicional europea
- Dia 17/10/2015: conferència sobre polítiques europees i crisis eco-
nòmica

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el programa d’activitats per l’exercici 2015 de 
la Comissió per l’agermAnament entre l’Ajuntament de Campllong i 
l’Ajuntament de Sant Valentino in Abruzzo Citeriore.

8è.- APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE 
LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINIS-
TRAMENTS D’INTERÉS GENERAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- DEROGAR amb efectes 31 de desembre de 2015 l’or-
denança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subminis-
traments d’interès general.

SEGON.- APROVAR l’Ordenança de la taxa per l’aprofitament es-
pecial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general amb els seus anne-
xos ( model TA-1 i model TA-10), amb efectes de la seva entrada en 
vigor a 1 de gener de 2016 (es pot consultar el text complert a www.
campllong.cat)

TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
aquest acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança 
Fiscal Aprovada durant el termini de trenta (30) 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 l’Ordenança, els qui tinguin 
un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’ar-
ticle 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense ha-
ver-se presentat reclamacions,  l’acord adoptat quedarà definitiva-
ment aprovat.

QUART. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàtica-
ment a aquesta categoria, relatiu a  la modificació de l’Ordenança 
fiscal i aprovació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici 2015 serà ob-
jecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

CINQUÈ. Notificar l’acord d’aprovació definitiva d’aquesta orde-
nança a l’organisme de la Diputació de Girona, Xarxa Local de Mu-
nicipis (XALOC), així com les al·legacions en el tràmit d’informació 
pública, si s’escau.

9è.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’HABITAT-
GE DE PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLO-
GUER UBICAT AL C/ DE LA RECTORIA, 12 DE 
CAMPLLONG 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos, en els 
mateixos termes que l’aprovació de la llista provisional aprovada per 
decret d’Alcaldia 3/2015, de 7 de gener.

SEGON.- Adjudicar l’habitatge de protecció oficial en règim de 
lloguer, ubicat el carrer de la rectoria número 12 de Campllong, a 
la Sra. I.RV, la qual podrà ocupar l’habitatge a partir del dia 1 de 
febrer de 2014, una vegada signat el corresponent contracte d’ar-
rendament. 

TERCER.- Procedir a la signatura del contracte i facultar a l’Alcal-
de, el Sr. Lluís Freixas i Vilardell a la seva signatura. L’Ajuntament 
de Campllong haurà de presentar el contracte a la Direcció General 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya pel seu 
visat. 

QUART.- Procedir a donar d’alta o tramitar el canvi de nom de tots 
els subministres.

CINQUÈ.- L’adjudicatària haurà de dipositar en concepte de fian-
ça legal l’import corresponent a una mensualitat. L’Ajuntament de 
Campllong dipositarà la fiança a l’Institut Català del Sòl. 

SISÈ – Notificar el present acord a l’adjudicatària. 

10è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 108/2014 A LA 116/2014 i 
1/2015 a 7/2015
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.: 108/2014
Ref.: Reconeixement de serveis prestats i de triennis personal mu-
nicipal

Núm.: 109/2014
Ref.: Trasllat informes tècnic referent a la llicència ambiental i a la 
protecció contra incendis per esmena 

Núm.: 110/2014
Ref.: Renúncia de subvenció atorgada al cicle Musicant per duplicitat. 



6
El gra i la palla

Cop d’ull a les actes municipals
Núm.: 111/2014
Ref.: Trasllat informe tècnic a TREBALLS AGRÍCOLES VIÑOLES, S.L. 
referent a la LLICÈNCIA D’OBRES – EXP. 5/2014

Núm.: 112/2014
Ref.: Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona, exclosa de 
concurrència pública, pels desperfectes i danys ocasionats per les ri-
uades dels dies 17 i 28 de setembre i 29 i 30 de novembre d’enguany

Núm.: 113/2014
Ref.: Al·legacions a la modificació puntual del Text Refós de les Nor-
mes Subsidiàries de planejament de Riudellots de la Selva- Annex 
2- Normativa específica polígon industrial.

Núm.: 114/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 26/2014 – Pavimenta-
ció d’una part del pati habitatge situat al c/ Sant Jordi 40

Núm.: 115/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses 

Núm.: 116/2014
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses 

Núm.: 117/2014
Ref.: Aprovat l’expedient de generació de crèdits GC 06/2014

Núm.: 118/2014
Ref.: Modificació de crèdit exp. Núm. 1 TC 7/2014 – transferència de 
crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa. 

Núm.: 1/2015
Ref.: Conformitat de tinença d’animal, d’un cavall a la finca Mas Vi-
nyes del Veïnat de la Bruguera

Núm.: 2/2015
Ref.: Sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua en vir-
tut de resolució TES/2465/2014, de 23 d’octubre per la qual es fa 
pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització 
d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en 
tram urbà durant l’any 2015, i les seves bases reguladores

Núm.: 3/2015
Ref.: Aprovació llista provisional d’admesos i exclosos al procedi-
ment d’adjudicació d’un habitatge de protecció oficial en règim de 
lloguer ubicat el carrer de la rectoria núm. 12 de Campllong.

Núm.: 4/2015
Ref.: Sol·licitud de bestreta mensual al servei de recaptació de Xaloc. 
Any 2015

Núm.: 5/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 25/2014 – Pavimenta-
ció d’un tram del camí d’accés a Can Figueres 

Núm.: 6/2015
Ref.: Sol·licitud alta al servei e. FACT a través de l’Administració 
Oberta de Catalunya

Núm.: 7/2015
Ref.: Sol·licitud programes al catàleg de serveis 2015 - Dipsalut

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 12 DE FEBRER DE 2015

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 11 DE DE-
SEMBRE DE 2014
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 11/12/2014.

2n.- SUBVENCIONS. SOL·LICITUDS 

2.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA i CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS. 33 FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona, a través d’una sol-
licitud de la convocatòria esmentada, un ajut econòmic a fons perdut, 
per al finançament parcial de la 33a. edició de la Fira Comarcal de 
Primavera 2015. 

SEGON. Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut econò-
mic a fons perdut per al finançament parcial de la 33a. edició de la 
Fira Comarcal de Primavera 2015.

TERCER. Comprometre’s, aquesta Corporació, a sufragar la part 
de la despesa no coberta per la subvenció interessada, amb càr-
rec al pressupost municipal del present exercici i a fer constar la 
col·laboració econòmica de la Diputació i del Consell en tot acte o 
documentació que es generi.

2.2.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA 2/2015
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. RESOLUCIÓ 
TES 2677/2014, DE 25 DE NOVEMBRE, DE CONVOCA-
TORIA D’AJUTS PER A LA UTILITZACIÓ D’ÀRID RE-
CICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB 
MARCATGE CE EN OBRES PROMOGUDES PELS ENS 
LOCALS I EMPRESES PUBLIQUES MUNICIPALS DE 
CATALUNYA. SOL·LICITUD.

El Sr. Alcalde proposa al Ple ratificar el Decret núm. 2/2015 referent 
a la sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya atès 
que es va abocar puntualment la competència a l’Alcaldia per neces-
sitar i urgència, el text és literalment el que es transcriu tot seguit: 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria TES/2677/2014, de 
25 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per 
a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb mar-
catge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques 
municipals de Catalunya, publicada en el DOGC núm. 6762 del dia 2 
de desembre de 2014.

SEGON.- Aprovar el  "Projecte d’arranjament del ferm de camins 
públics del municipi de Campllong utilitzant àrid reciclat dels residus 
de la construcció amb marcatge CD", redactat per la Tècnica Munici-
pal, Sra. Mireia Besalú Asturiol.

TERCER.- Publicar l’aprovació del projecte al BOP de Girona per un 
termini de 30 dies des de la data de publicació, per tal que els inte-
ressats puguin formular les al·legacions que considerin oportunes, 
advertint que, si no se’n formula cap, l’acord provisional esdevindrà 
a definitiu.



El gra i la palla A7

Cop d’ull a les actes municipals 
QUART.- Facultar tant àmpliament com en Dret sigui necessari a 
l’Alcalde, el Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a fi que realitzi les gestions 
i tràmits pertinents per a l’eficàcia de la present resolució i atorga-
ment de la subvenció.

CINQUÈ.–  Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern.
  
2.3.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. FONS DE COOPERACIÓ 
ECONÒMICA I CULTURAL 2015
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona la distribució de l’im-
port atorgat del "FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 
2015" als següents conceptes: 

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

b) Despeses de béns corrents i serveis 21.675 € destinats a despe-
ses de consum elèctric i manteniment de l’enllumenat públic, aigua 
potable i depuradora i manteniment i reparació dels accessos a nu-
clis de població. 

SEGON. Formalitzar l’establert en el present acord amb la Dipu-
tació de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud 
d’acord amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona 
i dins el termini que fineix el 6 de març de 2015. 

2.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACTUACIONS EN CA-
MINS RURALS I MATÈRIA FORESTAL. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona les següents subven-
cions regulades per les bases aprovades pel Ple de la Diputació en 
sessió de data 27 de gener de 2015, publicades al BOP de Girona 
núm. 21 de 2 de febrer de 2015, per actuacions en camins rurals i 
matèria forestal: 

1 Suport als ajuntaments per a la sega de marges de camins rurals i 
la prevenció d’incendis forestals. 

SEGON. Formalitzar l’establert en el present acord amb la Dipu-
tació de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud 
d’acord amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona 
i dins el termini que fineix el 12 de març de 2015. 

2.5.- DIPSALUT. AJUDES I SUBVENCIONS PER IN-
VERSIONS ALS CONSULTORIS LOCAL 2014-2015. 
SOL·LICITUD.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut Pública – DIP-
SALUT el següent ajut: 

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES D’INVERSIÓ 
ALS CONSULTORIS LOCALS 2014-2015
Concepte: Despeses d’adquisició de material sanitari no fungible, 
mobiliari i equipaments del consultori local. 
Pressupost:  1.176,13.- €
Import de la Subvenció: 90 € màxim 1.800.- € 

2.6.- DIPSALUT. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER AL 
MANTENIMENT DEL CONSULTORI LOCAL. SOL-
LICITUD
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (DIPSALUT), la participació a la convocatòria ex-
posada al primer paràgraf, referent als ajuts per al finançament de 
les despeses derivades de l’ús del Consultori Local. 

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.  

2.7.- DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS 
INSTITUCIONALS. AJUTS ECONÒMICS PER LES PLU-
GES TORRENCIALS DEL MES DE NOVEMBRE 2014 I 
VENTADES DEL GENER DE 2015. SOL·LICITUD.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. SOL·LICITAR al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals ajut econòmic, segons sol·licituds que s’adjunten, pels 
desperfectes ocasionats en obres, serveis i instal·lacions del muni-
cipi de Campllong a conseqüència dels aiguats del mes de novem-
bre del 2014 i ventades del mes de gener de 2015, segons ordre 
GOV/7/2015, de 27 de gener, publicada en el DOGC, núm. 6799, de 
29 de gener de 2015.

SEGON. Notificar el present acord al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals, per mitjà dels Serveis Territorials de Go-
vernació a Girona.

2.8.- GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS 
PER A L’EDICIÓ DE TREBALLS RELACIONATS AMB 
LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CATALANA. 
SOL·LICITUD. 

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ EXCLOSA DE 
CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER L’EDICIÓ DEL LLI-
BRE "CAMPLLONG. CRÒNICA DEL SEGLE XX". SOL-
LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, una sub-
venció d’acord amb la convocatòria de subvencions en l’àmbit de la 
cultura popular i el patrimoni etnològic per a l’any 2015, publicat al 
DOGC núm. 6806 del dia 9 de febrer de 2015, per import del 50 € del 
cost de la redacció i documentació final i preimpressió i impressió 
del llibre "Campllong, crònica del segle XX".

SEGON. Sol·licitar, igualment, a la Diputació de Girona, un ajut ex-
closa de concurrència pública pel cost de la redacció i documentació 
final i preimpressió i impressió del llibre "Campllong, crònica del se-
gle XX".

3r.- ATORGAMENT SUBVENCIONS DIVERSES. 
ACCEPTACIÓ 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
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Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, les subvenci-
ons que tot seguit es diran: 
ACORD: Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de 
Girona
CONCEPTE: Despeses d’inversió al consultori local 
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.139,58 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 16 de març de 2015
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.266,21 €

ACORD: President de la Diputació de Girona
CONCEPTE: Despeses Homenatge a la Gent gran de Campllong  
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.500 € (37,50%)
JUSTIFICAR ABANS DE: 28 de febrer de 2015
IMPORT A JUSTIFICAR: 4.000 €

4t.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

EXP. NÚM. 1/2015
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 06/02/2015
- Promotors: J&C Mera , SL 
- Obres autoritzades: Adequació interior nau 
- Emplaçament de les obres: Carrer camí de Fornells, 18 – Pol. Ind. 
Les Ferreries 
- La llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de 
tercers.
- Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal.lacions i 
taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11): 
12.624,69

Altres imports a liquidar especificats a la llicència: 
- Punt 18.- Fiança per a tots els residus de la construcció i demolició: 
150.- €
- Punt 15.- Fiança en relació al domini públic: 1.000,00.- €

5è.-  CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESRA-
TITZACIÓ, ANY 2015. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. ADJUDICAR a l’empresa GESTIOR QUÍMICS, S.L el con-
tracte de servei per a la desratització del cas urbà i de tot el terme 
municipal i el tractament de desinsectació i desratització de les de-
pendències i edificis municipals: edifici municipal local social, edifici 
ajuntament i pavelló municipal, de conformitat amb la proposta eco-
nòmica de data 2/01/2015 i que consta a l’expedient per un import 
anual total de 2.135,58.- €

SOL·LICITAR a l’empresa adjudicatària la documentació acreditati-
va de la capacitat d’obrar (escriptures de constitució de l’empresa); 
documentació justificativa d’estar al corrent de les obligacions tri-
butàries i amb la seguretat social i; documentació acreditativa de la 
solvència econòmica i financera, per mitjà de l’impost de societats o 
classificació de l’empresa, en el seu cas. Es concedeix un termini de 
deu dies hàbils a l’empresa adjudicatària pel trasllat d’aquesta docu-
mentació, en cas contrari, l’adjudicació no tindrà efectes.

SEGON. DETERMINAR la vigència del contracte per un període d’1 
any, des de l’1 de març del 2015 fins el 28 de febrer de 2016.

TERCER. EXPOSAR que el pagament dels treballs s’efectuaran tri-
mestralment contra factura que haurà de lliurar l’empresa GESTIOR 
QUIMICS, S.L.

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

CINQUÈ. TRASLLADAR el present acord a l’empresa adjudicatària 
GESTIOR QUIMIC, S.L.

SISÈ. Facultar el Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, a tots aquells 
actes i tràmits que fossin necessaris per la consecució i execució del 
present acord.

INTERVENCIONS I DEBAT: 
Els reunits acorden sol·licitar a més empreses del sector pressupos-
tos per la realització dels treballs per tal de fer una comparativa de 
preus i realitzar l’adjudicació a la propera Junta de Govern. 

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 1660 a 
1760 i de l’1 a l’11 (excepte factures) per tal de que els reunits es 
donin per assabentats:

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

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dona per finalitzada 
la reunió. Són les 21:15 hores.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
26 DE FEBRER DE 2015

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA DEL DIA 29 DE GENER DE 2015 
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 29/01/2015.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Freixas 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 pro-
posada pel naixement d’en NIL el dia 15 de febrer de 2015, fill de la 
regidora Ester Roqueta Vilà.  

El Sr. Freixas, també, es refereix al recent traspàs de la Sra. MARIA 
TORRENT I GELI, veïna del Mas les Ferreries de Campllong. Els re-
gidors presents en l’acte acorden transmetre als familiars el sincer 
condol de la Corporació junt amb la manifestació de sentiment i res-
pecte.

En relació a les obres que l’empresa Prodaisa està desenvolupant 
al municipi, atès a una subvenció atorgada per la Diputació de Gi-
rona per a la instal·lació del bombeig a la depuradora, el Sr. Alcalde 
exposa que s’ha procedit al tancament de la zona per la part que 
dona al carrer de l’església, per evitar que es transiti per sobre de 
la instal·lació. 

També es vol exposar, que pel bon funcionament del Local Social i 
de les activitats que en ell s’hi desenvolupen, alhora comentar que 
durant el mes de febrer s’ha procedit a una revisió de les plaques 
fotovoltaiques del Local Social ja que aquestes funcionament amb 
alguna deficiència.
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Tot seguit comenta que en breu s’iniciaran les obres de pavimentació 
del camí de Can Guitó que executarà l’empresa Rubau. 

El Sr. Alcalde també fa referència a la queixa que l’Ajuntament de 
Campllong va presentar durant l’exercici 2014 en relació a una sub-
venció a la diputació de Girona per la sega de marges, que consistia 
en un ajut amb espècie de segar els marges que contractava direc-
tament la Diputació i no una ajuda pecuniària, atès que les empreses 
que duien a terme els treballs no coneixien el territori i no es satisfe-
ia correctament les necessitats. Per això aquests 2015 la Diputació 
ha tornat a treure convocatoria de subvenció en format pecuniària i 
no amb espècie.

Finalment, exposar que en els passats dies 17 i 20 de febrer, respec-
tivament, el Sr. Alcalde va assistir a les reunions següents:

- Al Consell de Salut de la Regió Sanitària Girona, amb la presentació 
del projecte pressupost del Departament de Salut per a l’any 2015.

- Amb els Mossos d’Esquadra: en aquesta reunió es va tractar la 
seguretat del municipi i, es va manifestar per part dels Mossos 
d’Esquadra que la situació del municipi era estable i de segure-
tat i que no existia cap fet alarmant. Per part de l’alcalde, es va 
exposar que en els últims dies s’havien produït alguns furts en 
el municipi.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Els assistents també exposen que en els passats dies la colla de 
carnestoltes de Campllong, que aquest any s’han disfressat de 
"mims", ha participat en diverses rues de la Comarca, entre elles: 
a Santa Coloma de Farners; a Olot; a Tossa i a Llagostera. Totes 
aquestes rues es varen celebrar entre els dies 14 i 22 de febrer, 
i quedant en segona posició la rua de Campllong al municipi de 
Santa Coloma de Farners i que, properament, el dia 1 de març, la 
colla de carnestoltes de Campllong farà la festa de carnaval en el 
seu municipi.

El  Sr. regidor, Joan Gumbau i Vilà, també exposa que el passat dia 
18 de febrer va mantenir una reunió amb l’assistència social i educa-
dora, juntament amb el Sr. Alcalde; i que, en el dia d’ahir, va assistir 
a la reunió del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per delega-
ció expressa d’Alcaldia.

El Sr. regidor, Àlex Carrera i Llinàs, també exposa que el proper dia 
25 d’abril es celebrarà les portes obertes de la Llar d’Infants de 
Campllong, "El niu de Campllong, S.L".

El Sr. regidor, Eliseu Carreras i Cortés, explica que s’han arrencat 
els pins i les arrels del camí de la Bruguera, així com també s’han 
arrencat les arrels de can Cua.

4t.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINI-
TIVA DE DIVERSES ORDENANCES REGULADO-
RES DE PREUS PÚBLICS
Atès que no s’han presentat al·legacions contra els acords plena-
ris que a continuació es detallen i de conformitat amb l’article 65 
del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens local, queden elevats a definitiu 
els acords inicials següents:

ACORD DE PLE: 26 de setembre de 2014
TRÀMIT: Aprovació inicial de la modificació de l’annex de tarifes dels 
cursos 2014/2015 de l’ordenança número 26 de preu públic per l’as-
sistència a cursos, jornades, tallers, casals o altres activitats cultu-
rals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques.
ANUNCI BOP:  núm. 208 del dia 31 d’octubre de 2014
FINALITZACIÓ EXPOSICIÓ PÚBLICA: 1 de desembre de 2014
TRÀMIT AL·LEGACIONS: Cap
ANUNCI BOP APROVACIÓ DEFINITIVA: núm. 36 del dia 23 de febrer 
de 2015

ACORD DE PLE:  27 de novembre de 2014
TRÀMIT: Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal 
núm. 19 reguladora del preu públic per la utilització de les sales i 
dependències municipals.
ANUNCI BOP: núm. 242 del dia 19 de desembre de 2014
FINALITZACIÓ EXPOSICIÓ PÚBLICA: 20 de gener de 2015
TRÀMIT AL·LEGACIONS: Cap
ANUNCI BOP APROVACIÓ DEFINITIVA: núm. 36 de 23 de febrer de 
2015

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- DONAR-se per assabentat de l’aprovació definitiva de 
les modificacions d’ordenances: Ordenança núm. 26 reguladora del 
preu públic per l’assistència a cursos, jornades, tallers, casals o al-
tres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques 
i Ordenança núm. 19 reguladora del preu públic per la utilització de 
les sales i dependències municipals.

5è.- RATIFICAR LA MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA 
DEL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE 
L’ÀREA DE GIRONA (ATM)
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. APROVAR la modificació estatutària del Consor-
ci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, aprovats per Acord 
CPT/73/2006, de 25 de juliol, i modificats per l’Acord GOV/220/2010, 
de 23 de novembre, en els següents termes i de conformitat amb 
acord GOV/9/2015, de 27 de gener, pel qual s’aprova la modificació 
dels Estatuts de determinats consorcis amb participació majoritària 
de la Generalitat de Catalunya:

Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció 
següent:

"1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el departament competent en matèria de trans-
ports."

Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent:

"Article 23
"Fiscalització
"El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en 
el marc del control financer establert, per a aquest tipus d’entitats, 
en la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, 
sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya."

Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent:
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"Article 24
"Règim pressupostari i comptable
"24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que de-
terminen la normativa reguladora de les finances públiques de la 
Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa 
de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de 
pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
"24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposen la 
normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat per 
a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplega-
ment que dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya."

Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:

"Article 26
"Règim del personal
"26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest personal pot 
ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs 
de treball de les administracions consorciades.
"26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot con-
tractar personal laboral temporal."

6è.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL-
LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG PER A L’EXE-
CUCIÓ D’OBRES DE TRACTAMENT SUPERFICI-
AL ASFÀLTIC A DIVERSOS VIALS DEL MUNICIPI
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. APROVAR el conveni de col"laboració entre la Diputació 
de Girona i l’Ajuntament de Campllong per a l’execució d’obres de 
tractament superficial asfàltic a diversos vials del municipi. Adjunto 
annex text íntegre del conveni.

7è.-  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CON-
CESSIÓ DEMANIAL DE LA GESTIÓ I EXPLOTA-
CIÓ DE L’ESPAI DESTINAT A BAR-RESTAURANT 
DEL LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG, PER L’ADE-
QUACIÓ DE L’ESPAI DE MAGATZEM A NECESSI-
TATS TÈCNIQUES DE AMBDUES PARTS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. MODIFICAR el contracte de concessió demanial de la 
gestió i explotació de l’espai destinat a Bar-Restaurant del Local So-
cial de Campllong subscrit entre l’Ajuntament de Campllong i la con-
cessionària "Bar-Restaurants de Toro, S.L" a raó de la nova ubicació 
de l’espai destinat a magatzem, que s’incorpora plànol de la nova 
ubicació com annex al contracte.

SEGON. DONAR audiència al concessionari pel termini de 10 dies 
als efectes de les al·legacions que convinguin.

8è.-  MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 
CAMPLLONG. CORRECCIÓ DE LA LÍNIA D’EDIFICA-
CIÓ DE LA CARRETERA C-25 EN EL  NUCLI URBÀ.
El Sr. Lluís Freixas i Vilardell i la Sra. Roser Freixas i Puig abandonen 
la Sala de Plens per existir motiu d’abstenció de conformitat amb 
l’article 76 de la Llei de bases de règim local (llei 7/1985, de 2 d’abril) 
en relació amb l’article 28 de la Llei de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i procediment administratiu comú (llei 30/1992, 
de 26 de novembre).

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de "Modificació puntual 
número 5 del Pla d’Ordenació urbanística municipal – POUM", cor-
recció de la línia d’edificació de la carretera C-25 establerta al nucli 
urbà, redactat per l’arquitecte Sr. Manel Alemany i Masgrau en data 
febrer 2015  

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

TERCER. Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol-
licitarà informes als organismes afectats per raó de les seves com-
petències sectorials: Direcció General d’Infraestructures de Mobili-
tat Terrestre i Direcció General d’Aviació Civil.

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

Debatut el punt anterior, s’incorporen a la Sala de Plens el Sr. Lluis 
Freixas i Vilardell i la Sra. Roser Freixas i Puig.

9è.- INICI EXPEDIENT I APROVACIÓ DEL PLEC 
DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINIS-
TRATIVES PER A L’ALIENACIÓ MITJAÇANT PRO-
CEDIMENT OBERT, PEL SISTEMA DE CONCURS, 
D’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTAT-
JOSA, AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, 
DE QUATRE PARCEL·LES DE SÒL INDUSTRIAL, 
SITUADES AL POLÍGON “LES FERRERIES” C/
CAMÍ VELL A RIUDELLOTS NÚMS. 19, 21A, 21B 
I 25B.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regir la compravenda mitjançant procediment obert, pel 
sistema de concurs i oferta econòmica més avantatjosa i un sol cri-
teri d’adjudicació de quatre parcel·les de sòl industrial de titularitat 
municipal situades al Polígon industrial "Les Ferreries" C/Camí Vell 
de Riudellots núm. 19, 21A, 21B i 25B, exposant-lo al públic per ter-
mini de 20 dies mitjançant anunci inserit al BOP i DOGC, en el decurs 
dels quals els interessats podran formular al·legacions; de no pre-
sentar-se’n cap, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat 
d’ulterior acord.
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TERCER.- Un cop emès l’informe per part de Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals, i sempre i quan sigui favorable, 
anunciar la licitació del contracte mitjançant concurs de compra-
venda en la oferta més avantatjosa de les quatre parcel·les de sòl 
industrial de titularitat municipal situades al Polígon industrial "Les 
Ferreries" C/Camí Vell de Riudellots núm. 19, 21A, 21B i 25B.

10è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 8/2015 A LA  16/2015
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.: 8/2015
Ref.: Comunicació informe de tresoreria a Tutela Financera de con-
formitat amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procedi-
ments en matèria de tutela financera de les Entitats Locals

Núm.: 9/2015
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses

Núm.: 10/2015
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses

Núm.: 11/2015
Ref.: sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya. Re-
solució tes 2677/2014, de 25 de novembre, de convocatòria d’ajuts 
per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb 
marcatge ce en obres promogudes pels ens locals i empreses publi-
ques municipals de Catalunya. sol·licitud

Núm.: 12/2015
Ref: Concessió llicència urbanística exp. núm. 2/2015 – Desplaça-
ment farola

Núm.: 13/2015
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la compatibilitat d’obres del 
club esportiu Les Gavarres amb el planejament vigent

Núm.: 14/2015
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la situació urbanística de 
parcel·les forestals

Núm.: 15/2015
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses

Núm.: 16/2015
Ref.: Delegació d’assistència a reunions a favor del Primer Tinent 
d’Alcalde, Sr. Joan Gumbau i Vilà

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 12 DE MARÇ DE 2015

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 12 DE FE-
BRER DE 2015
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 27/11/2014

2n.- SUBVENCIONS. SOL·LICITUDS 
2.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENT DE FINS A 30.000 HABITANTS DE LES 
COMARQUES GIRONINES PER FINANÇAR PROJEC-
TES PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNO-
LOGIES PER L’ANY 2015. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut 
segons detall que figura tot seguit que segueix i amb destinació al 
finançament parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi 
especifiquen.
 
PROJECTES PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES 
Concepte: Compra fotocopiadora multifunció – 1.996,50 €

Import de la Subvenció: 785,27.- € 

SEGON. Formalitzar l’establert en el present acord amb la Diputació 
de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud d’acord 
amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona i dins el 
termini que fineix el 30 de març de 2015. 

2.2.- DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERA-
LITAT DE CATALUNYA. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CI-
CLE MUSICANT... 2015.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Contractar, a través de l’aplicació del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya, els professionals o companyies 
que participaran a la XII edició del cicle de música del país MUSI-
CANT... per l’anualitat 2015, que formin part del catàleg d’activitats 
de la plataforma Programa.cat. 

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

Primer - Sol·licitar a la Diputació de Girona, a través d’una sol·licitud 
a la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva per 
a l’atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes i 
activitats culturals d’interès públic local, per al finançament parcial 
de la XII edició del cicle de música del país MUSICANT 2015. 

Segon - Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut econòmic 
a fons perdut per l’import de 1.000.- € per al finançament parcial de 
la XII edició del cicle de música del país MUSICANT 2015.

Tercer - Comprometre’s, aquesta corporació, a sufragar la part de 
la despesa no coberta per la subvenció interessada, amb càrrec 
al pressupost municipal del present exercici i a fer constar la col·
laboració econòmica de la Diputació i del Consell en tot acte o docu-
mentació que es generi.

2.4. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER AL 
SUPORT A L’ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L’AC-
TIVITAT FISICOESPORTIVA, DELS AJUNTAMENTS I 
LES ENTITATS ESPORTIVES I FOMENT DE L’ESPORT, 
DELS AJUNTAMENT I LES ENTITATS ESPORTIVES. 
SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
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PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut 
segons detall que figura tot seguit que segueix i amb destinació al 
finançament parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi 
especifiquen.
 
PROJECTES DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT  
Concepte: Activitats fisicoesportives que es realitzen regularment 
durant l’any 2015 
Pressupost despeses: 3.500- €  
Aportació Municipal (inclou quotes participants): 2.500.- €
Import de la Subvenció: 1.000.- € 

SEGON. Formalitzar l’establert en el present acord amb la Diputació 
de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud d’acord 
amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona i dins el 
termini que fineix el 15 d’abril de 2015. 

2.5.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS A 
AJUNTAMENTS CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA 
CAMPANYA “DEL PLA A L’ACCIÓ” PER A L’ANY 2015. 
SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

LINIA 3: Memòria valorada d’accions per a la millora de l’eficiència 
energètica en edifici i instal.lacions de titularitat pública del municipi 
de Campllong.  
Pressupost despeses: 110.83,350- €  
Aportació Municipal: 1.108,34.- €
Import de la Subvenció: 9.975,01.- € 

Segon - Comprometre’s que, la part de la despesa corresponent que 
no cobreixi la subvenció sol·licitada, serà suportada per la Corpo-
ració amb càrrec als seus fons propis disponibles i prèvia dotació i 
adequació de les consignacions pressupostàries corresponents.

3r.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

EXP. NÚM. 24/2014
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 10/03/2015
- Promotors: JOAQUIM ALBERTÍ, S.A. 
- Obres autoritzades: Ampliació de la secció de productes curats a la 
indústria càrnia "La Selva" 
- Emplaçament de les obres: c/ església, 9 – 17459 Campllong
- La llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de 
tercers.
- Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions i 
taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11): 
12.252,34
IMPORT FIANCES: 1.983,87 €

EXP. NÚM. 15/2014
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 10/03/2015
- Promotors: David Bou i Délia Hereu 
- Obres autoritzades: Reconstrucció del cobert a la finca Mas Cardina 
- Emplaçament de les obres: Finca Mas Cardina 
- Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal.lacions i 
taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11): 
975.- €
IMPORT FIANCES: 650 €

EXP. NÚM. 7/2014
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 10/03/2015
- Promotors: FAMDAL – CENTRE ESPORTIU LES GAVARRES 
- Obres autoritzades: Construcció del Club esportiu Les Gavarres i 
altres activitats associades al tir olímpic. 
- Emplaçament de les obres: Finca Mas Puigmolé 
- Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal.lacions i 
taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11): 
12.454,30.- €
TOTAL IMPORTS FIANÇA A SATISFER: 1.798,16 €

4t.-  CONFIRMACIÓ FORMAL AL CONSELL CO-
MARCAL DEL GIRONÈS DE PARTICIPACIÓ A LA 
RENOVACIÓ DEL PARC DE CONTENIDORS DE 
RECOLLIDA SELECTIVA DEL SERVEI COMAR-
CAL DE GESTIÓ DE RESIDUS. CANVI DEL SIS-
TEMA DE CÀRREGA SUPERIOR (IGLÚ) AL SIS-
TEMA DE CÀRREGA LATERAL. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. SOL·LICITAR al Consell Comarcal del Gironès la parti-
cipació de l’Ajuntament de Campllong en el projecte de renovació 
del parc de contenidors de recollida selectiva del servei comarcal de 
gestió de residus (Canvi del sistema de càrrega superior al sistema 
de càrrega lateral). 

5è.-  CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESRA-
TITZACIÓ, ANY 2015. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. ADJUDICAR a l’empresa GESTIOR QUÍMICS, S.L. per un 
període d’un any per import de 2.135,58.- €.

SOL·LICITAR a l’empresa adjudicatària la documentació acreditati-
va de la capacitat d’obrar (escriptures de constitució de l’empresa); 
documentació justificativa d’estar al corrent de les obligacions tri-
butàries i amb la seguretat social i; documentació acreditativa de la 
solvència econòmica i financera, per mitjà de l’impost de societats o 
classificació de l’empresa, en el seu cas. Es concedeix un termini de 
deu dies hàbils a l’empresa adjudicatària pel trasllat d’aquesta docu-
mentació, en cas contrari, l’adjudicació no tindrà efectes.

SEGON. DETERMINAR la vigència del contracte per un període d’1 
any, des de l’1 d’abril del 2015 fins el 30 d’abril de 2016.

TERCER. DEMANAR a l’empresa adjudicatària que avisi amb la 
suficient antelació als serveis municipals sobre les dates previstes 
per realitzar els treballs de col·locació d’esquers, si aquests són dife-
rents al pla d’actuació que l’empresa ha presentat amb pressupost.

QUART. TRASLLADAR el present acord a l’empresa adjudicatària 
GESTIOR QUÍMIC, S.L. 

CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, a tots 
aquells actes i tràmits que fossin necessaris per la consecució i exe-
cució del present acord.

6.- CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI DE JARDI-
NERIA I MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS, 
ZONES D’EQUIPAMENTS I ARBRAT VIARI DEL 
MUNICIPI DE CAMPLLONG. ADJUDICACIÓ ANU-
ALITAT 2015. 
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Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

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

BLOC 3:
- Manteniment zona Església, segar, podar, abonar, ajustar progra-
mador rec
- Manteniment Plaça Església: Segar, podar de formació til·lers i 
llaurers, neteja sota arbres (escocells), regar (manual amb mànega) 
manteniment arbres.
Mínims: d’abril a setembre cada 15 dies; d’octubre a març 1 
cop al mes. 

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

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

BLOC 1: 
- Segar Passeig Campllong de la rotonda de la C-25 a la rotonda 
petita 
- Fer manteniment arbres.
- Manteniment parcel·les front carretera C-25 i manteniment de l’ar-
brat i l’herba d’aquesta zona a efectuar quan es faci el manteniment 
de la rotonda (Davant Can Barris i davant parada bus)
- Manteniment rotonda C-25
(Segar, desbrossar, abonar i ajustar programador de rec)
Mínims: d’abril a setembre cada 15 dies; d’octubre a març 1 cop al 
mes. 

BLOC 2:
- Podar moreres passeig i del patí de la llar d’infants hivern i estiu
- Tractament de la poda, el resultat del qual, una vegada triturat, 
sigui retornat a l’Ajuntament per la seva reutilització en altres ne-
cessitats
- Manteniment alzina rotonda (2 vegades any)
- Manteniment herbes passeig moreres i rotonda alzina 

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

BLOC 6:
- Manteniment Cementiri: interior i exterior 

SEGON. DETERMINAR la vigència del contracte per un període 
d’un any, des de l’1 d’abril de 2015 fins 30 de març de 2016.

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

7è. OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀ-
RIA DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUD-2 DE 
CAMPLLONG. TRÀMIT D’AUDIÈNCIA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. TRASLLADAR l’informe emès pel Sr. Manel Alemany i 
Masgrau, Arquitecte del Consell Comarcal del Gironès col·legiat núm. 
11352/2 a la JUNTA DE COMPENSACIÓ per a la correcció dels càl-
culs erronis d’IVA detectats i detallats en el seu informe de data 11 
de març de 2015 i requerir que s’esmeni la documentació presentada 
a l’Ajuntament. Incorporada la nova documentació, sol·licitar de nou 
informe al tècnic esmentat. 

SEGON. PROCEDIR al tràmit d’audiència per un període de 15 dies 
a les persones titulars afectades per la rectificació, tant pels cedents 
de les finques,  Srs. I.X.O i M.X.O. i Sr. J.O.S i M.O.S., com pels que 
resultin adjudicataris,  tots els membres de la JUNTA DE COMPEN-
SACIÓ, sens perjudici que s’hagin de fer les modificacions establer-
tes en el punt primer. 

TERCER. SOL·LICITAR a la JUNTA DE COMPENSACIÓ justificants 
dels pagaments efectuats fins a la data 2 d’abril de 2013, per import 
de 871.242, 81.-€.

8è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 1660 a 
1760 i de l’1 a l’11 (excepte factures)) per tal de que els reunits es 
donin per assabentats:

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

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
26 DE MARÇ DE 2015

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2015 
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 26/02/2015

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Freixas es refereix a la reunió que va tenir lloc a Barcelona a 
la amb el Director General d’Infrastructures i Mobilitat del Departa-
ment de Territori i Sosteniblitat de la Generalitat de Catalunya per 
parlar del projecte "Millora local. Eixamplament i reforç del ferm. 
Carretera C-25 del PK. 240+100 al 242+100" en el tram entre els 
municipis de Riudellots de la Selva i Campllong. Amb el compromís 
que la redacció del projecte serà en breu i contemplarà un carril bici 
paral·lel a la carretera que connecti les zones urbanes de Campllong 
i Riudellots. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Els regidors assistents comenten que el passat dia 21 de març va 
tenir lloc la reunió anual del poble, on van assistir unes 50 persones. 
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Com cada any es va repassar totes les accions fetes en cada regido-
ria i es van fer les propostes per la propera anualitat. Els veïns van 
participar amb preguntes i, entre altres coses, vam comentar que 
caldria arreglar el passamà de la part est del Local Social atès que 
els nens poden caure i també caldria evitar que l’escala de pujar a 
dalt del Local Social els nens no s’hi poguessin enfilar atès que una 
provable caiguda seria molt perillosa.  

4t.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCAL-
DIA DE DATA 28 DE FEBRER DE 2014, NÚM. 
19/2015, REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA LI-
QUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 
2014.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de la 
liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Campllong cor-
responent a l’exercici 2014, i als seus efectes s’exposa la següent 
informació resultant de la liquidació del pressupost:

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG:
- Liquidació del pressupost de despeses. Total de creditors pendents 
de pagament: 54.908,96.-€
- Liquidació del pressupost d’ingressos. Total de deutors pendents 
de cobrament:  494.650,59.-€
Resultat pressupostari ajustat: 148.683,99.-€
Romanent de crèdit : 265.733,03.-€
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 168.788,25.-€
Romanent de tresoreria ajustat:  92.510,54- €

MUSEU D’EINES DEL CAMP I OFICIS TRADICIONALS DE 
CAMPLLONG
.-Liquidació del pressupost de despeses. Total de creditors pendents 
de pagament: 593,63.-€
.-Liquidació del pressupost d’ingressos. Total de deutors pendents 
de cobrament: 0,00.-€
Resultat pressupostari ajustat: 127,77.-€
Romanent de crèdit: 175,51.-€
Romanent de tresoreria ajustat: 10.396,87.-€

Segon.- Donar-se per assabentat de l’aprovació de la liquidació del 
pressupost per l’exercici 2014."

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

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal 
núm. 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar 
d’Infants, en els termes que seguidament s’exposen:

1. En el seu article 3r. Subjecte passiu, ha de dir:

"Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les 
persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals es 
presti el servei regulat en aquesta ordenança."

2. En el seu article 4rt. Responsables, apartat segon, ha de dir:

"2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econò-
miques a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària 
respondran solidàriament en proporció a les seves respectives parti-
cipacions de les obligacions tributàries de les mencionades entitats."

3. En el seu article 6è. Quota tributària, ha de dir:

" 6è.- Quota tributària

TARIFES QUOTES MENSUALS EUROS

Drets de matrícula i material (1) 75 €

Quota de servei 168 €

TARIFES. ALTRES SERVEIS

Quota menjador, servei complet (2) 105 €

Servei esporàdic de menjador 6,5 €

Servei acollida (3)

Servei extraescolar (4) 4,5€

Quota reserva de plaça 200 €

(1) Pel curs 2015-2016, l’Ajuntament bonificarà aquesta taxa als in-
fants empadronats a Campllong. L’import de la bonificació es des-
comptarà del primer rebut del curs escolar. És requisit indispensable 
per efectuar la matrícula haver pagat aquest import de 75,00.-euros 
corresponents a drets de matrícula i material.

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

(3) Existeixen dos serveis d’acollida i els horaris són els següents:
7:30 a 8:30
18:00 a 19:30
El preu expressat a la taula anterior és calculat per servei.

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

4. En el seu article 7è. Acreditació i període impositiu, ha de dir:

" La taxa s’acreditarà i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’ac-
tivitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, 
hom entendrà iniciada l’activitat en la data d’inici del curs escolar o 
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en la data d’inici pels infants que comencin entre els mesos de gener 
a març de l’any següent el qual s’ha iniciat l’exercici de la prestació 
del servei.

La devolució de l’import de la taxa només procedeix quan per causa 
no imputable al subjecte passiu no es porti a terme l’activitat admi-
nistrativa o servei públic, de conformitat amb l’article 26.3 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març."

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 mínim de trenta 
dies, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 
reclamacions que estimin oportunes.

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

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

6è.- APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2014. 
Vist els resultats de la consulta popular formulada el passat 21 de 
març de 2015 d’aplicació dels criteris de màxima participació en 
quant a la distribució dels recursos municipals --pressupostos par-
ticipatius—, que ha comportat l’atribució d’un import de 14.000.-€ 
amb destinació a actuacions diverses.

Les activitats seleccionades per la destinació de recursos seran 
aquelles que hagin superat 5 vots entre el total de vots emesos. El 
total de vots emesos ha estat de 135 vots.

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

ACTUACIÓ VOTS % EUROS

AJUDES SOCIALS 30 22,22% 3.111,11

MUSEU DEL CAMP 9 6,67% 933,33

FESTA MAJOR 17 12,59% 1.762,96

FIRA 13 9,63% 1.348,15

7è.- RATIFICACIÓ DE L’ADHESIÓ ALS ESTATUTS 
DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRO-
NÈS-SALT 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer. RATIFICAR l’adhesió als estatuts del Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt, aprovats definitivament en la sessió ordinària de 
la Junta General del Consorci de data 10/12/2014, d’acord amb la 
redacció donada en el text refós que s’adjunta (publicació del BOP 
Núm. 4 de 8/01/2015).

8è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTA-
DES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SES-
SIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 17/2015 A LA  
27/2015
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.: 17/2015
Ref.: Devolució paga extraordinària i addicional del mes de desem-
bre de 2012.

Núm.: 18/2015
Ref.: Modificació Jornada laboral auxiliar administrativa.

Núm.: 19/2015
Ref.: Liquidació del pressupost General de l’Ajuntament de Camp-
llong 2014.

Núm.: 20/2015
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la situació urbanística de 
parcel·les forestals.

Núm.: 21/2015
Ref: Devolució fiança residus de la construcció i afectació de la via 
pública i altres elements de domini públic de la llicència d’obres exp. 
10/2013 (instal·lació piscina al jardí - Narcís Badosa), realització 
d’una tanca i pavimentació de pati.

Núm.: 22/2015
Ref.: Arxiu provisional del procediment de responsabilitat patrimoni-
al per fets ocorreguts durant la celebració de la Fira de Campllong 
any 2014, instat per l’empresa ALF 98 ASTISTAR.

Núm.: 23/2015
Ref.: Liquidació de taxa per la prestació del servei de "Llar d’Infants" 
de Campllong a la Sra. Claudina Dias Rubio.

Núm.: 24/2015
Ref.: Contractació peó de manteniment - Jordi Currius.

Núm.: 25/2015
Ref.: Trasllat informe de Compatibilitat urbanística – JORDI VILÀ 
ROVIRA.

Núm.: 26/2015
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses.

Núm.: 27/2015
Ref.: MARC MIG PRESSUPOSTARI 2016-2018.
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Durant aquests darrers mesos s’ha realitzat la instal·lació 
de senyalització vertical, concretament d’STOPS, a les in-
terseccions de diversos camins rurals amb la carretera 
C-25 o amb altres camins principals, per tal de garantir la 
seguretat dels vehicles que hi circulen.

Després de reiterats requeriments per part de l’Ajuntament 
al Servei Territorial de Carreteres de Girona de la Generalitat 
de Catalunya per tal que desembossessin el pas salvacune-
tes existent al camí de can Cua i netegessin la cuneta de 
l’entorn, així com perquè eliminessin les plantes existents en 
direcció a Cassà de la Selva que dificulten la visibilitat per in-
corporar-se a la carretera C-25, el Servei de Conservació de 
Carreteres ha procedit a la neteja de la cuneta i a l’extracció 
de les plantes que esdevenien un destorb.

ACTUACIONS DIVERSES ALS CAMINS PÚBLICS RURALS I A CARRERS
Per tal de garantir la ca-
nalització i correcta eva-
cuació de les aigües plu-
vials dels camins i evitar 
així que es malmeti el 
ferm i, alhora, per ga-
rantir la seguretat dels 
vehicles que hi circulen 
en dies de fortes pluges 
i aiguats, s’han iniciat 
els treballs per refer i 
netejar les cunetes dels 
camins rurals principals.

Així mateix, el mes d’abril passat es van arranjar diversos 
flonjalls de dimensions importants existents en el ferm d’as-
falt del camí de Sant Andreu. Es van executar els flonjalls 
que estaven més esquerdissats i que eren més profunds, 
per garantir així una bona comunicació entre els diferents 
veïnats i masos disseminats del poble, i una correcta co-
municació amb els municipis veïns així com altres actuaci-
ons superficials. Aquests flonjalls s’havien d’arranjar amb 
caràcter urgent, atès que amb les precipitacions, es filtra 
l’aigua al ferm i en provoca l’enfonsament, podent esdeve-
nir un perill per als vehicles i usuaris del camí.

També s’han substituït els marcs i les tapes d’unes arque-
tes de registre de la xarxa de sanejament existents al car-
rer de l’Església del nucli urbà, les quals estaven malmeses 
i desaparedades.
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Per tal de reforçar i consolidar la mota de terra de la riera 
Seca restaurada a finals de l’any passat, s’ha realitzat la plan-
tació de diversos pollancres.

PLANTACIÓ DE  POLLANCRES A LA MOTA 
DE LA RIERA SECA

Els proppassats mesos de març i abril s’ha realitzat les obres 
d’arranjament i asfaltat del camí que va del Camí de la Bru-
guera fins a Cassà de la Selva, el qual era de terra; s’ha reas-
faltat el camí de la Bruguera (llevant), des de la rotonda de la 
carretera C-25 fins a Cal Nino; i també s’ha reasfaltat un tram 
del camí de la Bruguera (ponent), des de la carretera C-25 fins 
abans d’arribar al Mas Viader, previ arranjament dels flonjalls 
existents, ja que el ferm estava molt esquerdissat i hi havia 
molts flonjalls profunds. 

Les actuacions d’asfaltat dels camins estaven incloses en el 
projecte Camins Comarcals (6a fase) gestionat pel Consell 
Comarcal del Gironès, excepte el tram del camí de la Brugue-
ra (ponent) i l’arranjament dels flonjalls que són millores de 
l’obra.

ARRANJAMENT I ASFALTAT DEL CAMÍ QUE VA DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA FINS A 
CASSÀ DE LA SEVA I REASFALTAT DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA (LLEVANT) I D’UN 
TRAM DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA (PONENT).
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El mes d’abril es va executar un tractament superficial asfàl-
tic als carrers del nucli urbà que estaven en més mal estat, 
els quals tenien el ferm molt esquerdissat. 

Els treballs realitzats han consistit en un doble tractament 
superficial (dues capes d’àrid de diversa granulometria i 
dues capes d’emulsió asfàltica) sobre els carrers que tenien 
el ferm més esquerdissat; concretament, el carrer de la Rec-
toria i en trams del Passeig de Campllong i del carrer Sant 
Jordi, i a un tram del camí de Can Bosch i del camí de Sant 
Andreu.

La finalitat d’aquesta actuació realitzada és protegir el pavi-
ment d’asfalt existent per aturar la seva degradació, sege-
llant les fissures amb el reg asfàltic. 

L’objectiu es veurà en un temps, si s’ha assolit o no retardar 
el reasfaltat dels carrers afectats, que actualment estaven 
en més mal estat.

El cost de l’actuació realitzada al nucli urbà ha estat de 
4.327,64 €, que es correspon al preu del material; segons 
conveni signat amb la Diputació de Girona, que hi ha posat 
gratuïtament la maquinària i la mà d’obra. A més, l’Ajunta-

TRACTAMENT SUPERFICIAL ASFÀLTIC A DIVERSOS CARRERS DEL NUCLI 
URBÀ I A CAMINS

ment haurà d’assumir el cost del material utilitzat en dos 
trams de camins rurals i el cost dels treballs d’escombrada i 
recollida de l’àrid sobrant.
 
El no previst és que aquests treballs molestessin tant als 
veïns, amb la grava que ha quedat solta, la pols generada 
amb el pas dels vehicles, entre d’altres ja que, teòricament, 
amb els treballs posteriors d’escombrada dels carrers havia 
de quedar un acabat del paviment compacte i correcte. Es-
perem que amb les pluges i les posteriors escombrades que 
es realitzen mensualment al sistema viari, els carrers tornin 
a la normalitat i, si detectem zones on s’acumulin les graves, 
les traurem.

El mes de març passat l’Ajuntament va instal·lar una font a 
la zona de jocs infantils que hi ha situada entre la pista poli-
esportiva exterior i l’edifici consistorial. D’aquesta manera, 
tant els usuaris de la pista poliesportiva com els de  la zona 
de jocs municipals poden disposar quan ho necessitin d’aigua 
per beure i refrescar-se.

INSTAL·LACIÓ D’UNA FONT A ZONA 
DE JOCS INFANTILS



El gra i la palla A19

La  vida del pobleObres i gestió municipal

Recentment, s’han realitzat les obres de reasfaltat del camí 
de la Bruguera (ponent), previ arranjament dels flonjalls exis-
tents, i neteja i restitució de les cunetes per tal d’evacuar cor-
rectament les aigües plujanes.

REASFALTAT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA (PONENT) I ARRANJA-
MENT DE LA CRUÏLLA AMB ELS CAMINS DE LLAMBILLES I FORNELLS 

També s’ha arranjat la confluència amb els camins de Llambi-
lles i Fornells de la Selva, efectuant una ampliació pel costat 
de Llambilles i formigonant la cuneta. Aquesta obra estava in-
closa en el PUOSC (anualitat 2014).

S’han repintat les marques vials del carrer principal del po-
lígon industrial "Les Ferreries" i dels carrers del nucli urbà. 
Així mateix, s’han repintat les línies i les senyals del camí de 
Fornells de la Selva, del camí de Sant Andreu Salou  i d’un 

REPINTAT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL AL SISTEMA VIARI
tram del camí de Can Bosch, atès que amb el pas dels vehi-
cles i amb el tractament superficial efectuat el mes d’abril en 
alguns carrers, la senyalització horitzontal estava totalment o 
parcialment esborrada.

S’ha fet la neteja i el desbrossament general de la vegetació 
d’una part de la riera de Campllong que discorre pel tram urbà, 
així com s’han retirat terres procedents d’esllavissades o que 
havien estat transportades per la força de l’aigua. També s’han 
retirat branques que havien caigut dins la llera atès que en re-
duïen la secció i produïen obstruccions locals que dificultaven el 
curs normal de l’aigua. Properament, es realitzaran les actu-
acions per evitar l’acumulació d’aigua al fons de la riera a la 
zona dels habitatges socials i per garantir unes bones condi-
cions de desguàs de la riera que transcorre pel nucli urbà del 
nostre municipi.

NETEJA D’UN TRAM DE LA RIERA DE CAMPLLONG
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Durant el gener i febrer, els avis del Casal de Jubilats no vam 
fer cap activitat extra. Vam anar a berenar els dimarts al local 
i vam seguir amb el ball de jubilats el dimecres quinzenalment.

El març sí que ens vam començar a moure i vam fer l’assem-
blea anual de jubilats. Aquesta vegada vam revisar un xic les 
activitats i tot plegat. Sembla que de mica en mica anem afegint 
activitats anuals o xerrades esporàdiques però que cada vega-
da ens costa més anar d’excursió. El que considerem un tema 
essencial és el curs de memòria i per això ja hem  demanat que 
aquest any també se’n faci com l’any passat.

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG Però perquè no sigui dit que d’excursió no en fem cap, en vam pre-
parar una per anar a l’Aquàrium de Barcelona! Va ser una sortida 
molt divertida. Hi vam anar amb autocar, vam fer-hi  una visita 
i ens hi vam quedar a dinar. El menú era força bo, sobretot les 
postres: profiteroles de nata amb xocolata! I seguidament vam 
tornar, de manera que vam tenir temps per anar a buscar els néts. 
Us  volem deixar alguna foto de la sortida. Ens ho vam passar 
molt bé, vam veure taurons, estrelles de mar i peixos que mai 
no ens havíem imaginat que existien. Una sortida molt especial 
i bonica. La millor manera de dur-la a terme era amb la millor 
companyia! Esperem poder fer alguna altra excursió tant o més 
bonica que aquesta al llarg d’aquest any. Ja us ho anirem ex-
plicant!

Al Local Social  encetàvem el 2015 amb molta marxa: el ball de cap 
d’any amb la Discomòbil Flash i en Ferran Prunell  i l’alegria de 
l’esperada visita dels Reis Mags d’Orient al nostre municipi, ens 
carregava les bateries per començar a fer cursos a tort i a dret.

Es varen iniciar nous cursos amb molt bona acollida. Tant el de 
massoteràpia, molt relaxant, com el de ioga infantil per a nens i 
nenes de 9 a 12 anys, que ha agradat tant que en aquest trimes-
tre en farem un altre destinat a nens i nenes de 4 a 8 anys. El 
dia 19 vam fer un curs de cuina d’hivern on es varen cuinar plats 
molt suculents... per llepar-se’n els dits. Sopa de ceba, vedella 
amb bolets i bunyols de poma. Tot, deliciós.

El mes de febrer va ser força més tranquil. A part de les activi-
tats que es fan al llarg de tot el curs escolar, el 18 de febrer es 
va iniciar un altre curs: l’horticultura ecològica. Enguany, amb 
una durada d’un trimestre, febrer, març i abril que són els mi-
llors per cultivar i posar a la pràctica la teoria de les classes.

LOCAL SOCIAL Durant el març vam fer diverses activitats. El diumenge 8, un cen-
tenar d’assistents vam gaudir de l’obra de teatre "El vestit nou 
de la caputxeta", un seguit de petits contes populars presentats 
amb molt d’encant i explicats amb 
molta gràcia. Els nens i nenes van 
quedar bocabadats. El dia 16 vam 
tornar- hi amb la cuina. La Montse, 
"la profe" ens va preparar un rosse-
jat de fideus, bacallà a la catalana, 
flam de galeta i flam de plàtan o va-
riat de fruites. Tot estava boníssim! 
Mai no ens deixa de sorprendre, la 
Montse! El dissabte 21 vam fer una classe gratuïta d’abdominals 
hipopressius. En farem una altra el 17 de maig, per promoure un 
curs trimestral que sembla que s’iniciarà el mateix maig.

I, com que ja heu vist que aquí a Campllong ens agrada el bon 
menjar, hem acabat el mes amb un altre taller de cuina, aques-
ta vegada de menjars frescos de primavera. 
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Ja hem acabat el segon trimestre, 
i ens agradaria explicar-vos tot el 
que hem treballat i com de bé ens 
ho hem passat!

Durant el mes de febrer ens va venir 
a visitar el Rei Carnestoltes i ens va 
fer arribar unes consignes que haví-
em de seguir durant la setmana. Va 
ser molt divertit, un dia ens va fer 

venir amb pijama, l’altre amb el nas pintat, l’altre amb un mitjó 
de cada color...!

I quan per fi va arribar el divendres, ens vam disfressar de 
Peter Pan i de "Campanillas"! Ho vam celebrar amb els pares i 
mares, germans... Va ser molt divertit!!!

Un cop va marxar el Rei Carnestoltes va arribar la Vella Qua-
resma i cada divendres una cama li havíem de treure! 
L’últim divendres abans de Setmana Santa, tots junts vam fer 
una mona de pasqua! Mireu quina bona pinta!!!

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”

Tot seguit va arribar la primavera i vam fer un munt d’acti-
vitats relacionades amb aquesta estació! Les senyoretes ens 
van explicar el conte de la primavera, vam estampar les nos-
tres mans com si fossin papallones, hem decorat l’escola amb 
flors, abelles… i també hem sortit a passejar i a buscar flors!
 
Ara ja hem començat el tercer trimestre i continuem fent 
un munt d’activitats! També, d’aquí molt poquet anirem 
d’excursió a la granja de Can Feliu a veure vaques, cavalls, 
gallines, etc.

Aquest any està passant molt ràpid i les senyoretes ens han 
explicat que hem de preparar una gran festa per final de curs, 
així que encara tenim molta feina per fer!

Ja us ho anirem explicant!!!

Els nens i nenes de la llar d’infants el Tractoret
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ACTE D’AGERMANAMENT AMB SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITTERIORE
En el darrer butlletí us explicàvem l’agermanament de Camp-
llong amb el poble de San Valentino in Abruzzo Citteriore 
(Itàlia). Com us dèiem, les activitats són gestionades i orga-
nitzades per la comissió d’agermanament formada per repre-
sentants de les associacions del municipi. 

A l’última reunió d’aquesta comissió es va aprovar el calendari 
d’activitats del projecte i es va concretar el primer dels actes 
que es va fer els dies 11 i 12 d’abril dins de la Fira Comarcal 
del Primavera. Una representació de 3 persones del municipi 
de Sant Valentino, John Forcone, conseller/representant d’al-
caldia; Natascia Massaro, consellera/reponsable del projecte; 
i Caudullo Giovanni, coordinador local del projecte, van visitar 
Campllong aquests dies.

Un cop rebuts a l’estació de tren de Girona el dissabte, el pri-
mer contacte va ser un dinar amb l’alcalde i representants de 
les associacions que formen la comissió d’agermanament i, 

tot seguit, a les 5 de la tarda va tenir lloc al local social l’acte 
de "Jurament de fraternitat europea" i, un cop llegit, es van 
intercanviar diversos obsequis representatius dels municipis. 
Després es va fer a l’Ajuntament una reunió de treball entre la 
comissió d’agermanament i els representants de San Valenti-
no. Pel que fa a diumenge, van visitar i participar a la XXXIII 
Fira comarcal de Primavera on van quedar impressionats per 
la magnitud de la fira per ser un municipi de 500 habitants. A 
tall d’anècdota, podem dir que els va agradar molt el "pa amb 
tomata" i beure en porró.
 
El següent acte del projecte serà la visita de la delegació de 
Campllong a San Valentino del 19 a 21 de juny. Com en la pri-
mera trobada, es farà el "Jurament de Fraternitat Europea" i 
una reunió de treball amb les associacions de San Valentino. 

Un cop formalitzats els actes de jurament el projecte preveu 
la participació de Campllong a l’Etno-festival de Sant Valentino 
els dies 24 a 27 de juliol. 
La representació la for-
maran una vintena de 
components de la colla 
de Grallers i Geganters 
de Campllong que inclou 
la participació del ge-
gant Quirze. 

El gruix de les activitats 
tindran lloc passat l’es-
tiu i us en mantindrem 
informats regularment. 

Actes Lloc i data Activitats previstes

Cerimònia oficial a Cata-
lunya

Campllong
11-12/04/15

- Lectura del "Jurament de fraternitat europea".
- Reunió amb les associacions de Campllong.
- Conferència de premsa.
- Participació a la Fira de Campllong.

Ceremonia oficial a 
Abruzzo

San Valentino 
19-21/06/15

- Lectura del "Jurament de fraternitat europea". 
- Reunió amb les associacions de San Valentino. 
- Conferència de premsa.

Participació a l’Etno-
Festival

San Valentino
24-26/07/15

- Participació en l’acte de música tradicional Etno-festival i exhibició d’artistes catalans (Gravació d’un vídeo).

Reunió de les associacions Campllong
18-20/09/15

- Reunió de totes les associacions dels dos pobles per concretar els actes del projecte.

Conferència "Memòria his-
tòrica i identitat europea"

San Valentino
2-4/10/15

- Participació dels alcaldes dels dos pobles i dels pobles dels voltants, dels representants de les associaci-
ons de la resistència i de la Guerra Civil, dels representants de les escoles i dels comitès d’agermanament.
- Projecció dels vídeos històrics i dels vídeo-contes realitzats a les escoles.
- Presentació del projecte per a  la realització del llibre i el DVD sobre la resistència i la Guerra Civil.
- Presentació del projecte d’una mostra fotogràfica sobre la vida dels dos pobles al llarg de la guerra.

Seminari "Solidaritat inter-
generacional en el mercat 
laboral"

San Valentino
9-11/10/15

- Participació del servei per a l’ocupació de Pescara, del SOC, de les càmbres de comerç de Pes-
cara i de Girona, d’Eures Pescara i  Europe Direct Girona.
- Fira del treball local per fomentar l’intercanvi de desocupats i treballadors d’empreses dels dos territoris.

Seminari "Música tradicio-
nal europea"

San Valentino
16-18/10/15

- Participació de les associacions musicals dels dos pobles.
- Exhibició de les dues corals dels dos pobles.
- Mostra fotogràfica dels instruments musicals de la tradició musical local.
- Organització de l’Etno-festival.

Conferència "Polítiques euro-
pees i crisis econòmiques"

San Valentino 
23-25/10/15

- Participació dels alcaldes dels dos ajuntaments, dels Euro-Diputats dels dos territoris, d’Europe 
Direct Pescara i de les escoles locals.
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El 31 de gener, l’Associació Esportiva 
Campllong, creada l’any 1992, va presen-
tar la nova secció de ciclisme del club. 
Aquest nou equip i projecte, format per 
una vintena de ciclistes de Campllong i po-
bles de la rodalia, compta entre d’altres 
amb el suport de l’Ajuntament de Camp-
llong i algunes empreses locals. 

La nova secció té com a objectiu representar els colors de 
Campllong arreu de Catalunya i l’estranger, amb la presència 
dels seus membres a diferents competicions, tant en ciclisme 
en ruta com en ciclisme tot terreny i, alhora,  difondre els va-
lors esportius de respecte, esforç, superació i companyonia. 

També pretén organitzar sortides de club o la ja coneguda Du-
atló Camp a Través. Com a novetat, preveuen organitzar una 
marxa popular de BTT (encara a concretar) per camins i corri-
ols de la població de Campllong i del massís de les Gavarres.

La il·lusió i l’esforç que hi dediquen els seus ciclistes és no-
més la primera pedra d’un projecte que anirà a més i que vol 
comptar amb ciclistes de totes les edats que vulguin practicar 
l’esport de la bicicleta. 

En definitiva, s’ha creat un grup engrescador que no estalviarà 
ni una gota de suor per tal d’aconseguir molts èxits futurs.

L’AE CAMPLLONG PRESENTA LA SECCIÓ DE CICLISME

Un any més, el carnaval de Campllong ha estat possible gràcies a 
tota la gent que ha participat en la tria de la disfressa, en la cre-
ació i muntatge de la carrossa i en la coreografia, entre d’altres.

Aquest any hem portat la festa a Santa Coloma, on vàrem tenir 
uns petits problemes al principi però que afortunadament es 
van poder resoldre i vam gaudir del carnaval, tot i el nerviosis-
me de ser la primera desfilada. 

Llavors, va venir Olot, on vàrem aparcar el nerviosisme i vam 
gaudir de la rua. Aquell mateix cap de setmana ens vam deixar 
caure a Llagostera on, tot i el vent que hi bufava, vam poder 
desfilar sense cap problema. L’últim cap de setmana de carna-
val vam tenir la rua de Tossa on vam poder ballar i gaudir de 
la festa i, sobretot, tirar tot el confeti que teniem! Finalment va 

CARNAVAL
arribar la rua de Campllong on tots els familars i amics ens van 
poder veure i ballar amb tots nosaltres.

Un cop més, agraïm tota aquella gent que ha fet possible el 
carnaval un any més.
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Aquest any hem celebrat la XXXIII edició de la Fira Comarcal 
de Primavera, fira multisectorial que continua essent un refe-
rent a nivell comercial, agrícola i ramader a tota la comarca. 
Una fira que també destaca per la seva extensa oferta lúdica 
que atrau milers de visitants any rera any.
 
Enguany hem comptat amb la presencia del conseller Felip 
Puig a l’acte inaugural que, com sempre, es va mostrar molt 
interessat per tot el que hi ha i es fa a la Fira.

Dins la programació d’aquesta edició hi ha hagut moltes no-
vetats: un espai destinat a foodtrucks, el sorteig "On cagarà 
la vaca?",  el concurs de "toro" mecànic i el tallagespes show, 
a part d’estar "carregada" de les activitats i els concursos de 
sempre - els de pintura ràpida, el morfològic de burro català, 
els de paletes i maquinistes, el d’agility, la gimcana de cavalls, 

ÈXIT DE LA XXXIII FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG
el de ratafia, el morfològic de vaques de raça frisona, el de 
treball monogràfic de ramat i gos d’atura català i el Concurs 
social d’enganxe-, les jornades tècniques, la tractorada de 
tractors antics, la passejada amb mostra de pagesia tradici-
onal, les exhibicions -de tallar troncs i fer figures amb troncs, 
d’esports rurals bascos,  de treballs de pagès amb maquinària 
antiga i la de del batre-, diferents exposicions, country, bitlles 
catalanes etc, etc, etc. 

El temps ens va ajudar a arrodonir el cap de setmana amb 
un gran nombre de visitants que van passar dels 30.000. 
La lectura de tot plegat és molt positiva i ens anima a continu-
ar treballant de valent. Ens hem de sentir orgullosos d’aquest 
gran nombre de col·laboradors que, ja sigui en l’organització 
o en ajudar de valent durant la Fira, fan possible que sigui un 
èxit! Moltes gràcies a tots i fins l’any que ve!!!
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Un dels nostres objectius com 
a Serveis Socials és promou-
re el benestar dels joves. Per 
aquest motiu, el 7 de maig 
s’ha fet la xerrada sobre 
drogues per a pares i mares. 
Paral·lelament es treballa per 
poder oferir al poble activitats de caire educatiu que siguin 
d’interès pels joves i els motivin a la participació.

Tots sabem que l’adolescència  és una etapa clau. Els joves ne-
cessiten adults positius i referents que acompanyin el seu pro-
cés de creixement.  És tasca dels pares, les mares, professors 
i educadors comunicar-nos amb els joves per fomentar la seva 
capacitat de generar pensament crític als models establerts. 
Cal que els nostres joves integrin el sentit de responsabilitat,  
siguin coherents amb la presa de decisions i visquin l’experi-
mentació com a forma d’aprenentatge.

Per tal de prevenir el risc de consum abusiu de substàncies 
hem de fomentar espais d’oci adequats. Des d’aquesta pers-
pectiva, l’àmplia oferta de cursos i tallers que poden interes-
sar als joves que es programen des del Local Social i la vida 

associativa de Campllong, tenen un valor afegit. A l’estiu, des 
dels Serveis Socials,  volem contribuir a complementar-ho ofe-
rint-vos tallers motivadors, creatius i educatius per a joves.

Tot plegat amb l’objectiu de crear espais beneficiosos de rela-
ció per evitar un oci nociu lligat a un consum abusiu d’alcohol, 
marihuana o altres tòxics. Aquest consum pot generar actituds 
incíviques, dificultats en les famílies i problemes de salut, en-
tre altres. A més del paper actiu dels pares i les mares en la 
prevenció dels riscos als menors, des del nostre servei volem 
contribuir a possibilitar un entorn on els joves no necessitin 
prendre tòxics perquè fan un elecció conscient de vida salu-
dable.

Us convidem a fer propostes d’activitats, xerrades i tallers que 
siguin del vostre interès. Us recordem que 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 (Oficines de l’Ajuntament).

L’equip de Serveis Socials bàsics de Campllong

SERVEIS SOCIALS: ELS JOVES I ELS TÒXICS

L’equip del consultori de Campllong us vo-
lem donar unes recomanacions bàsiques 
pels dies tant calorosos que vénen:

Tots sabem que les temperatures molt ex-
tremes i l’excés de calor poden agreujar 
una malaltia crònica (hipertensió arterial, 

diabetis, malalties del cor, malalties respiratòries...) i provo-
car-nos deshidratació i esgotament. Tot això està produït per 
la pèrdua de líquids i de sals minerals que són indispensables 
en el nostre cos. Per  aquestes raons us volem descriure qui-
nes persones tenen més risc de patir un cop de calor:

- Nadons
- Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i  amb limi-
tacions de la mobilitat
- Persones que realitzen activitats físiques importants (inclo-
sos els treballs a l’hort)
- Persones més grans de 75 anys
- Persones amb malalties cròniques (hipertesió arterial, diabetis, 
malalties cardiorespiratòries, pàrkinson, alzheimer, obesitat…
- Persones que prenen medicacions especials com tranquil-
litzants, antidepressius i diürètics (molt habitual en persones 
hipertenses, malalties del cor...)

A continuació us donem uns consells per tal de prevenir el cop 
de calor:

- Beveu molta aigua durant el dia, també podeu prendre sucs 
de fruita naturals, no abuseu de les begudes alcohòliques i feu 
menjars frescos (amanides, gaspatxo…).

- Eviteu sortir a les hores de més calor. En cas de fer-ho, bus-
queu l’ombra al carrer, protegiu-vos el cap amb una gorra o 
barret, utilitzeu roba lleugera i de colors clars. Limiteu els 
trajectes en cotxe i disminuïu l’activitat física durant aquesta 
franja de més calor.

- A casa: Tanqueu les persianes quan hi toca el sol, obriu les 
finestres durant la nit, refresqueu l’ambient amb ventiladors o 
aire condicionat i preneu dutxes fresques freqüentment.

Dit això, en cas d’aparèixer febre molt alta, mal de cap, nàu-
sees o vòmits, convulsions, set intensa, somnolència o pèrdua 
de coneixement acudiu al centre sanitari més proper o tru-
queu al 112 o al 061.

Dispensari de Campllong. Dra Ripoll i Infermera Caro-
lina Soler

SALUT: LA CALOR JA ÉS AQUÍ!
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AQUEST PROPER TRIMESTRE...

 
LA NETEJA VIÀRIA I LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
Els dijous 18 de juny, 16 de juliol i 20 d’agost

ACTIVITATS:
PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU CONSISTORI
Dissabte, 13 de juny, a les 12 del migdia

DIADA DEL SOCI DEL CASAL DE JUBILATS 
Dissabte, 20 de juny, a 2/4 de 2 del migdia

FESTA DEL SEGAR 
Dissabte, 20 de juny, a les 6 de la tarda (a confirmar)

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

FESTA MAJOR 
Del 13 al 29 d’agost

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

Ajuntament de Campllong

MUSICANT 
Del 25 al 28 d’agost 

BALL DE JUBILATS: (Preu: 7€ socis; 8€ no socis)
 
Els dimecres, quinzenalment: 
 
JUNY: Dies 3, 17  
JULIOL: Dies 1, 15 i 29
AGOST: Dia 12




