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Carta de l’alcalde

El 24 de maig passat hi varen haver eleccions municipals. 
Com sempre, això comporta moviments a l’equip de govern 
del consistori. Després de diverses reunions amb les per-
sones que, amb un grau o altre es varen voler implicar en 
el procés de formar part d’una llista de gent amb ganes de 
fer que el nostre poble tingui govern, és d’agrair la bona 
voluntat d’aquells que han mostrat més implicació i que, 
al final, formen part de l’equip que dirigeix l’Ajuntament. 
Però també a aquells que s’han quedat a la segona línia, 
"fent de banqueta", i que garanteixen que si per circum-
stàncies diverses convingués, estarien al peu del canó.  

El 13 de juny és va constituir el nou Consistori amb un acte 
obert al públic, amb les mateixes o semblants caracterís-
tiques que a qualsevol municipi de l’entorn, amb les perti-
nents promeses, l’entrega de la vara d’alcalde, discurs de 
presa de possessió i aquest any, com a novetat en el pro-
tocol d’altres anys, es varen entregar als regidors entrants 
uns pins de plata amb l’escut del poble, símbols que hauran 
de lluir sempre que facin actes oficials de representació del 
municipi.  

Després de repensar les tasques a fer des del govern mu-
nicipal i de diferents consultes, es va elaborar un cartipàs 
amb l’assignació de les diferents feines. Aquesta tasca la 
fa l’Alcalde i les hem agrupades per àrees de gestió. Una 
primera àrea que és portarà des de l’alcaldia seria el que 
fa referència a:  Relacions institucionals, Recursos humans, 
Seguretat, Urbanisme i Manteniment. 

Una segona àrea de gestió que portarien els regidors David 
Bou i Sílvia Bosch, contempla: la Hisenda municipal, Medi 
ambient, Deixalles, Fira, Turisme, Salut, Benestar social, 
Agermanament, i la Gent gran. 

La tercera àrea de gestió està a càrrec de Roser Freixas i 
Eliseu Carreras que treballaran sobre els temes de: Festa 
Major, Activitats de Nadal, Joventut, Entitats, Esports, Es-
pais i Camins públics, Mobiliari urbà, Pagesia, Museu del 
Camp. 

I una quarta àrea de gestió està a mans dels regidors Àlex 
Carrera i Ester Roqueta, que portaran tot allò relacionat 
amb: Casals, Ensenyament, Biblioteca, Cursets, Musicant, 
Reis, Grallers i geganters, Web i edicions locals, Dinamit-
zació cultural, Ocupació i Promoció econòmica i activitats 
de lleure. 

Els tinents d’alcaldes, i per aquest ordre, són en David, i la 
Roser. En la distribució de càrrecs s’ha pensat en la dispo-
nibilitat horària i en donar les feines sempre que s’ha pogut 
a aquells que per la seva formació, ofici, o experiència hi 
entenguin.
També vull transmetre el meu agraïment a aquells regidors 

que han plegat en les seves tasques durant la legislatura: 
Xavier Codina, que durant el seu pas per l’Ajuntament d’una 
legislatura i mitja va fer moltes aportacions amb idees i la 
feina al servei del bon govern portant Manteniment de ca-
mins i equipaments, Pagesia, etc. i a aquells regidors que 
aprofitant el canvi de cicle electoral també varen deixar 
el Consistori: l’Anna Bancells i en Joan Gumbau, que han 
treballat fent diferents tasques. L’Anna, durant 12 anys 
portant temes de Festa, de Medi ambient i d’Hisenda. I en 
Joan ha estat 18 anys al peu del canó fent les tasques que 
tenia encomanades com a regidor: Salut, Benestar Social, 
Edificis, etc. i moltes activitats que tots recordeu. Ha estat 
molts anys de 1r tinent d’alcalde, fent totes les substitu-
cions que ha convingut de l’alcaldia i amb les seves acci-
ons, donant confiança a l’equip de govern i al poble. Per 
a ells, el màxim dels agraïments. Us puc assegurar que el 
poble de Campllong n’està orgullós i agraït pels vostres 
serveis i sempre serà ben rebut el vostre consell i ajut. 

Els reptes d’aquest cicle que comença són molts i vari-
ats. No es vol descuidar el dia a dia, que amb la quanti-
tat de serveis que oferim ha agafat una volada important 
al poble. Amb tot això, tenim temes amb els que volem 
continuar treballant com són la Salut i el Benestar Social, 
accions en Medi Ambient, Manteniment i millora les in-
fraestructures del municipi, impulsar el Museu del Camp 
i Oficis, potenciació de les activitats del Local Social (cur-
sets, xerrades, exposicions, biblioteca, jubilats, etc), fer 
un pas endavant amb Promoció Econòmica i Turisme, po-
tenciació de l’Esport, cuidar de les Publicacions municipals 
i del Web, seguir apostant per l’Ensenyament local, fer 
una Fira amb tot el suport de l’Ajuntament, treballar els 
temes de la Festa Major, el Musicant, Gegants i Grallers, 
Pastorets, Quina, i totes les Activitats Culturals, així com 
el projecte d’Agermanament amb els italians del poble de 
San Valentino in Abruzzo. Us desitjo a tots/es salut i feina.  
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

AQUEST ESTIU, CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 16 D’ABRIL DE 2015

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 12 DE MARÇ 
DE 2015
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 12/03/2015

2n. SUBVENCIONS. TRÀMITS DIVERSOS 
2.1.- ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DIVERSES. 
S’accepta amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la subvenció 
que tot seguit es dirà: 

ACORD: Resolució del Vicepresident primer de DIPSALUT 
DATA ACORD: 13/02/2015
EXPEDIENT: 2015/159. Protecció de la salut
CONCEPTE: Concessió subvenció per la implantació d’un sistema 
de telegestió i autoanalitzador a l’abastament d’aigua potable del 
municipi. SAT 2015/1. Campllong. Ajuntament de Campllong.
IMPORT SUBVENCIÓ: 12.014,11 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 13.349,02 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 21/04/2015

2.2.- GENERALITAT DE CATALUNYA. CONSELL CATA-
LÀ DE L’ESPORT. SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS 
I ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES PER 
A ACTUACIONS URGENTS D’ADAPTACIÓ A LA SEGU-
RETAT, L’HABITABILITAT O LA FUNCIONALITAT DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS EXISTENTS A EXECU-
TAR DURANT L’ANY 2015. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar al Consell Català de l’Esport, Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, en base a la resolució 
PRE/604/2015 una subvenció amb destinació al finançament parcial 
de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi especifiquen.

SEGON. Aprovar la "Memòria valorada de l’actuació de renovació 
de la instal·lació d’il·luminació de la pista del pavelló esportiu exis-
tent al municipi de Campllong"
Concepte: Canvi il·luminació pista pavelló esportiu 
Pressupost:  7.997,91.- €  
Import de la Subvenció: 6.598,54.- €

2.3.- GENERALITAT DE CATALUNYA. INSTITUT CATA-
LÀ DE LES EMPRESES CULTURALS. CONVOCATÒRIA 
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LA PRO-
GRAMACIÓ REALITAZADA DE MÚSICA EN VIU DE 
CARÀCTER PROFESSIONAL. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya un ajut a fons per-
dut per al finançament del XI cicle de música del país, MUSICANT... 
2014 de Campllong. 

2.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SOL·LICITUD PER AR-
RANJAMENT DEL CAMÍ DE CAMPLLONG A SANT 
ADREU – TRAM SOTA GRANGES CAL BARBER.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa 
de concurrència, per un import igual al 90% del pressupost de l’obra 
per l’arranjament del camí de Campllong a Sant Andreu Salou pel 
tram de sota granges de Cal Barber. 

SEGON. Aprovar la Memòria valorada d’arranjament del camí públic 
del municipi de Campllong que va de Can Bosch fins al camí de Sant 
Andreu, redactada per la Sra. Mireia Besalú i Asturiol, arquitecta tèc-
nica municipal per import de 49.815,03 €. 

3r.- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
3.1.- ATORGAMENT LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
EXPEDIENT NÚM. 22/2014
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

EXP. NÚM. 22/2014
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 09/04/2015
Promotors: JOAQUIM ALBERTÍ, S.A. 
Obres autoritzades: Construcció d’un magatzem de recanvis per a 
la sala blanca a la indústria càrnia "La Selva". 
Emplaçament de les obres: Veïnat de Can Pou s/n – 17459 Campllong
La llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perju-
dici de tercers.
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal.laci-
ons i taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenança 
fiscal n. 11): 1.199,75.- €

IMPORT FIANCES: 1.227,21 €
punt 11è: per a residus de la construcció i demolició: 177,21- €
punt 12è: En relació a la garantia per l’afectació de la via pública: 
1.050.-€

3.2.- ATORGAMENT LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
EXPEDIENT NÚM. 4/2015
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. DENEGAR i notificar als interessats la llicència per a 
l’execució de les obres per a la instal·lació de la porta d’accés al 
camí d’entrada a la finca, d’acord amb l’informe emès per l’arquitec-
te tècnica municipal de data 14 d’abril de 2015.

SEGON. ATORGAR i notificar als interessats la llicència per a l’exe-
cució de les obres que seguidament es detallaran amb els condicio-
naments i requisits que igualment s’especifiquen a continuació:

EXP. NÚM. 4/2015
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 14/04/2015
Promotors: MCA
Obres autoritzades: Construcció d’una piscina, per a la connexió del 
mas a la xarxa municipal d’abastament d’aigua, per a l’arranjament 
del camí particular d’accés a la masia, per a l’anivellament del ter-
reny de l’entorn del mas, per al traslladat de les gosseres existents 
a un nou emplaçament, per al tancament perimetral del terreny que 
envolta el mas.
Emplaçament de les obres: Can Mai – Veïnat de Can Falgueres 
La llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perju-
dici de tercers.
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions i taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenan-
ça fiscal n. 11): 903,16.- €

IMPORT FIANCES: 725,00 €
punt 21è: per a residus de la construcció i demolició: 150,00- €
punt 22è: En relació a la garantia per l’afectació de la via pública: 
575,00.-€

3.3.- ATORGAMENT LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
EXPEDIENT NÚM. 5/2015

Cop d’ull a les actes municipals
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Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Atorgar i notificar als interessats la llicència per a l’execució de les 
obres que seguidament es detallaran amb els condicionaments i re-
quisits que igualment s’especifiquen a continuació:

EXP. NÚM. 5/2015
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 14/04/2015
Promotors: CAN BARRIS SL. 
Obres autoritzades: Construcció d’un porxo de fusta adossat a la fa-
çana principal de l’edifici existent d’atenció al públic del Restaurant 
Can Barris". 
Emplaçament de les obres: Carretera de Riudellots de la Selva a 
Cassà de la Selva,Km 242. 17459 Campllong
La llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perju-
dici de tercers.
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions i taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenan-
ça fiscal n. 11): 340.- €

IMPORT FIANCES: 550,00 €
punt 8è: per a residus de la construcció i demolició: 150,00- €
punt 9è: En relació a la garantia per l’afectació de la via pública: 
400,00.-€

4t.- XARXA LOCAL DE TRIBUTS DE LA DIPUTA-
CIÓ DE GIRONA. APROVACIÓ COMPTES DE RE-
CAPTACIÓ 2014.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer. Aprovar el compte de recaptació de tributs municipals cor-
responents a l’exercici de 2014 lliurats per la Xarxa Local de Tributs 
de la Diputació de Girona – XALOC -, el resultat resumit del qual és 
el que segueix:

Valor pendent inicial 169.967,50

Càrrecs rebuts 394.971,79

Càrrecs liquidacions 99.587,62

Càrrecs no contrets 0,00

Autoliquidacions 32.233,32

Total càrrecs 696.760,23

Baixes 5.434,55

Ingressos 411.632,84

Pendent 279.692,84

Segon. Notificar la resolució la Xarxa Local de Tributs de la Diputa-
ció de Girona – XALOC

5è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 293 AL 
432 (excepte factures)) per tal de que els reunits es donin per assa-
bentats: 

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 21:20 hores.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 D’ABRIL DE 2015

DESIGNACIÓ DELS MEMBRES PER LES MESES 
ELECTORALS A LES ELECCIONS AL PARLA-
MENT EUROPEU QUE TINDRAN LLOC EL PRO-
PER DIA 24 DE MAIG.
De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral General, es procedeix a la designació 
mitjançant sorteig públic dels membres de les taules electorals 
que s’hauran de constituir el proper dia 25 de MAIG, amb motiu de 
la celebració de les eleccions locals, convocades per Reial Decret  
233/2015, de 30 de març, i amb el següent resultat:

.../...

Així mateix, seguint el criteri palesat per la Junta Electoral Central, i 
amb l’objectiu d’obviar en el seu cas la realització d’un nou sorteig, es 
procedeix a designar 9 electors més per a cada un dels meses amb 
caràcter suplementari, els quals només en seran nomenats membres 
en el cas hipotètic que resultes impossible de notificar la designa als 
inicialment elegits o elegides o es produís algun altra problema (accep-
tació d’excuses) que donés lloc a conseqüències similars.

El resultat és el següent:

.../...

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde dóna per 
finalitzat l’acte, essent les 14:20 hores.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
30 D’ABRIL DE 2015
 
1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2015 
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 26/03/2015

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde exposa les reunions que durant el mes passat ha assis-
tit en l’exercici del seu càrrec i que són les següents:

- El dia 15 d’abril va assistir a una reunió amb el vicepresident de la 
Diputació de Girona, Sr. Xavier Soy i Soler, per tal de tractar sobre 
la necessitat del municipi en arranjament de camins malmesos per 
l’ús diari de vehicles pesants i tractors, concretament, en relació als 
camins de la zona de la granja de Can Falgàs.

- El dia 29 d’abril va assistir al Consell  d’Alcaldes i, al mateix mes, a 
la Comissió d’Urbanisme.

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 pro-
posada pel naixement de BERTA FUSTÉ I ALSINA nascuda el dia 3 
d’abril proppassat.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
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Cop d’ull a les actes municipals 
El regidor, Sr. Eliseu Carreras i Cortés, exposa que s’ha netejat la riera 
de Campllong i que s’ha finalitzat l’obra de reg asfàltic en el passeig de 
Campllong. També vol exposar, que s’han començat les obres de la bru-
guera en el trencant de Llambilles.

El regidor, Sr. Àlex Carrera i Llinàs, exposa que el dia 4 de maig s’obre el 
període de preinscripció fins el 15 de maig d’enguany de la Llar d’Infants 
de Campllong, "El tractoret". Que el passat dia 25 d’abril es va realitzar la 
jornada de portes obertes de la llar d’infants i que va anar molt bé, amb 
una acceptació favorable dels pares i mares dels infants. També vol ma-
nifestar aquest regidor, que s’han canviat 7 ordinadors de la biblioteca 
municipal de Campllong, situada al Local Social, i que van molt bé.

Tots els reunits comenten la celebració de la 33è Fira de Primavera Co-
marcal de Campllong, que es va celebrar els dies 11 i 12 d’abril passats. 
En relació al programa d’activitats, els presents volen destacar la inno-
vació en el programa, que any rere any, intenta buscar noves distracci-
ons i esdeveniments per la captació d’un major públic i divers, on sigui 
una fira que hi pugui gaudir, tant grans com petits i, malgrat que sigui 
un referent en el món agrícola, ser multisectorial, com així és coneguda. 
De les novetats, destacar l’espai Foodtrucks, el concurs d’on cagarà la 
vaca, el concurs de "toro" mecànic, el show de tallagespes i una novetat 
també interessant, el nou servei de bus de la fira. Totes aquestes activi-
tats varen tenir una bona rebuda pel públic i resultar entretingudes pels 
visitants de la fira. Durant només dos dies, es varen realitzar cap a una 
seixantena d’activitats i destacar també que aquest any la fira comarcal 
va tenir uns convidats, a parts dels corresponents polítics representa-
tius de les institucions que ajuden i col·laboren econòmicament amb la 
celebració de la fira, com són: la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Girona, el Consell Comarcal del Gironès i, aquest any també, l’àrea de 
Serveis de Transports Metropolitans de l’àrea de Girona. Varen assistir 
a la fira els representants de l’Ajuntament de San Valentino in Abruzzo, 
municipi amb el qual l’Ajuntament de Campllong s’ha agermanat pel des-
envolupament en comú d’experiències d’intercanvi de cultures i cons-
trucció d’una visió europeista dels ciutadans.
Durant la celebració de la fira es va realitzar l’acte oficial d’agermana-
ment amb San Valentino i Abruzzo.

En resum, cal dir que la fira ha resultat un èxit aquest any, amb una gran 
participació de visitants que ha arribat fins a les 30.000 persones. També 
val a dir, que una de les altres novetats en termes d’organització que 
s’ha realitzat aquest any, és l’aposta per una adequada i més professi-
onal difusió de la Fira de Campllong, amb un grup d’experts en el sector 
de les comunicacions i publicitats que han ajudat a fer un major ressò de 
la celebració de la Fira, per mitjà de les xarxes socials: facebook, twiter 
i pàgina web.

4rt.- ADHESIÓ A L’ADDENDA AL CONVENI DE COL-
LABORACIÓ FIRMAT EL 10 DE JUNY DE 2010 EN-
TRE EL CONSORCI LOCALRET I TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U, PEL DESENVOLUPAMENT  DE XAR-
XES DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer. ADHERIR-NOS a l’addenda signada el passat 30 de març del 
2015 per part del consorci LOCALRET i l’empresa TELEFONICA ES-
PAÑA, S.A.U, en relació al conveni de col·laboració firmat el 10 de 
juny de 2010 entre ambdues entitats pel desenvolupament de xarxes 
de telecomunicacions a Catalunya.

5è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFI-
CACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBA-
NÍSTIC MUNICIPAL NÚM. 5 CORRECCIÓ LÍNIA 

D’EDIFICACIÓ DE LA CARRETERA C-25 EN EL 
NUCLI URBÀ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. APROVAR provisionalment el document del Text refós de mo-
dificació puntual núm. 5 del POUM, correcció de la línia d’edificació de la 
carretera C-25 establerta al nucli urbà, corregit en les prescripcions rebu-
des per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, en informe de 
data 24 d’abril de 2015 i, redactat per l’arquitecte del Consell Comarcal del 
Gironès, Sr. Manuel Alemany i Masgrau, en data 27 d’abril de 2015.

SEGON. TRAMETRE còpia de l’expedient, els exemplars necessaris 
del projecte degudament diligenciats i el suport informàtic del pro-
jecte, a la Comissió Territorial d’Urbanisme, als efectes de que pro-
cedeixi a l’aprovació definitiva d’aquest instrument de planejament. 

6è.- MODIFICACIÓ CONTRACTUAL DE LA CONCES-
SIÓ DEMANIAL DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE 
L’ESPAI DESTINAT A BAR-RESTAURANT DEL LOCAL 
SOCIAL DE CAMPLLONG. RENOVACIÓ MATERIAL.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. APROVAR la proposta de renovació del material en les 
condicions a dalt estipulades i prèvia presentació del concessionari 
de la relació del material que es vol reposar, prèvia autorització de 
l’administració de la renovació, en concret.

Que la proposta de l’administració en la renovació del material con-
sisteix en la següent:

1. 30% de la inversió a càrrec del concessionari
2. El restant 70% de la inversió a imputar a 6 anys vista, en amortit-
zació lineal en funció del tipus de material

El desemborsament inicial de la inversió serà a càrrec del concessio-
nari, essent no reemborsable el 30% del cost de la inversió, corrent a 
compte i càrrec exclusiu del concessionari. No obstant, el restant 70% 
de la inversió, malgrat haver pagat inicialment el concessionari tota 
la inversió, la part computable a aquest d’aquest 70% serà la corres-
ponent als anys que duri el concessionari en la gestió de la concessió 
administrativa, tenint en compte una amortització lineal en un període 
de 6 anys, a computar a partir de l’any següent que s’ha fet la inversió, 
dins els límits legals màxims d’anys d’amortització que estableix la Llei 
27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats i en funció 
del tipus de material s’aplicarà una o altra amortització

No obstant, ambdues parts, poden acordar altra pacte, sempre i 
quan, aquest no sigui contrari a l’ordenament jurídic, principi igualtat 
i bona administració.

SEGON. APROVAR la proposta de canvi d’instal·lació de la televisió 
a la sala annexa previ requisit de sol·licitud de la sala al registre de 
l’Ajuntament, per escrit, atès que la utilització de la sala es conce-
deix, en caràcter ocasional. Que per la utilització de la sala annexa, 
la concessionària ha de pagar la corresponent taxa municipal per uti-
lització de la mateixa, ja que aquesta no és una dependència inherent 
a l’espai destinat a bar-restaurant del Local Social de Campllong.

7è.- GENERALITAT DE CATALUNYA. SOL·LICITUD 
DE SUBVENCIÓ PER ATORGAR COMPENSACIONS 
ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS 
PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS 
CÀRRECS ELECTES LOCALS (EXERCICI 2015).
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Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar del Departament de Governació i Administracions 
Públiques l’atorgament d’un ajut per import de 1.094,10.- €/mes, corres-
ponent al 75% de dedicació segons l’Ordre GRI/827/2015, de 22 d’abril 
de 2015, per als municipis amb població entre 501 a 2.000 habitants.

8è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 27/2015 A LA 33/2015
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 28 de novembre-, es 
dóna compte de les resolucions d’alcaldia dictades des de l’última sessió: 

Núm.: 28/2015
Ref.: Contractació peons reforç Fira  

Núm.: 29/2015
Ref.: Comissió de serveis

Núm.: 30/2015
Ref.: Modificació contracte concessió demanial bar local social per 
adequació de magatzem

Núm.: 31/2015
Ref.: Contractació peó reforç Fira

Núm.: 32/2015
Ref.: Modificació pressupost 1/2015 – Incorporació romanents de crèdit

Núm.: 33/2015
Ref: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses, per im-
port de 54.536,23.- €, més la quota del mes de febrer del consorci de 
benestar Social Gironès-Salt per import de 381,57.-euros 

9è .- MOCIONS URGENTS 
9.1.  MOCIÓ URGENT. SUPORT ALS EFECTES DEL 
TERRATRÈMOL AL NEPAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- APORTAR un ajut econòmic al Fons Català per import de sis 
cents euros (600,00.-euros) amb destinació al projecte 2782. Res-
posta als efectes del terratrèmol al Nepal.

Segon.- Enviar còpia d’aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.

10è.- PRECS I PREGUNTES
Cap. 

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde dóna per 
finalitzat l’acte, essent les 22:00 hores.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 14 DE MAIG DE 2015

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 16 D’ABRIL DE 2015
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 16/04/2015

2n.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIÓ DEL PLA ESPECIAL D’INVERSIONS 
SOSTENIBLES PER A L’ANY 2015.

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.– Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut corresponent 
a l’execució de les obres d’actuacions de manteniment i reparació 
en diversos camins veïnals, pintura dels mateixos i altres activitats 
anàlogues en relació els grups de programa  de vies públiques, cla-
vegueram i camins veïnals, que s’especificaran per mitjà de memòria 
tècnica a aprovar abans del 30 de juny i exposades dins el Pla Espe-
cial d’Inversions Sostenibles 2015

3r.- SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS PER L’ACTUALITZACIÓ DEL DOCU-
MENT PAES – PLA D’ACCIÓ PER A LA ENERGIA 
SOSTENIBLE.  
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Acordar la necessitat d’actualització del Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible aprovat en sessió plenària del dia 31 de gener de 2013.

SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès la redacció de 
l’actualització del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.

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

Atorgar i notificar als interessats les llicències per a l’execució de 
les obres que seguidament es detallaran amb els condicionaments i 
requisits que igualment s’especifiquen a continuació:

EXP. NÚM. 11/2014
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 12/05/2015
Promotors: JSR
Obres autoritzades: Construcció d’una piscina
Emplaçament de les obres: Veïnat de la Bruguera, núm. 22 de Campllong
La llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perju-
dici de tercers.
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal.laci-
ons i taxa d’expedició de llicències urbanístiques (ordenança 
fiscal n. 11): 394,88.- €

IMPORT FIANCES: 650 €
punt 7è: per a residus de la construcció i demolició: 150,00- €
punt 8è: En relació a la garantia per l’afectació de la via pública: 500,00 €

5è.- CESSIÓ DRETS FUNERARIS. ACCEPTACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Acceptar la renúncia plantejada per la Sra. PCV i declarar la 
reversió a l’Ajuntament del nínxol número 37 del Cementiri Municipal

SEGON. De conformitat amb el que disposa l’art. 22.1 del Reglament 
de Policia Sanitària mortuòria (Decret 297/1997, de 25 de novembre), 
l’Alcaldia ordenarà l’obertura de la sepultura i exhumació de les res-
tes cadavèriques existents als nínxols referits i llur reinhumació im-
mediata al nínxol núm. 97 del mateix Cementiri, amb acompliment de 
les mesures tècniques sanitàries establertes per la legislació vigent i 
deixant-ne constància a efectes d’identificació en el registre pertinent.

6è.- SUBVENCIÓ CREU ROJA. ATORGAMENT 
SUBVENCIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

7è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar als 
assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 433 AL 625 (ex-
cepte factures)) per tal de que els reunits es donin per assabentats: 

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

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dona per finalitzada la 
reunió. Són les 21:00 hores.
     

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL JUNTA 
DE GOVERN DE DATA 10 DE JUNY DE 2015

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 14 DE MAIG DE 2015
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 14/05/2015

No havent-hi més afers a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 
aixeca la sessió a les 20:30 hores, tot agraint els Senyors Regidors 
la seva participació en la gestió municipal durant el present mandat.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 9 DE JULIOL DE 2015

1r.- SUBVENCIONS
1.1. SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS A LA DIPU-
TACIÓ DE GIRONA I A LA GENERALITAT DE CATA-
LUNYA, EN RELACIÓ A MATÈRIES DE SALUT, MEDI 
AMBIENT, LLAR INFANTS I ALTRES
1.1.1.- SUBVENCIÓ PER A LA LLUITA I CONTROL INTEGRAL 
DE PLAGUES URBANES i SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE 
SUPORT ECONÒMIC PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS  
DE PROMOCIÓ DE LA SALUT. SOL·LICITUD.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 
PER A LA LLUITA I CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES URBANES 2015
Període de sol·licitud: Des de 30/05/2015 fins a 23/09/2015
Concepte: Rosegadors i mosquit tigre – actuacions dutes a terme de 
l’1/10/2014 al 30/09/2015
Pressupost:  1.776,91.- €/anual
Import sol·licitat de la subvenció:  1.599,21.- € ( finançat el 90%)

PROGRAMA PM07 DE SUPORT ECONÒMIC PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 2015
Període de sol·licitud: Des de 07/07/2015 fins a 24/09/2015
Concepte: Activitats destinades a les persones que vulguin millorar 
la seva condició física.
Pressupost: 3.000.- €/anual 
Import sol·licitat de la Subvenció: 2.700.- € (finançat al 90%)

1.2 ACCEPTACIONS DE SUBVENCIONS DE L’AGÈN-
CIA DE RESIDUS DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

ACORD: Resolució de l’Agència de Residus de Catalunya
DATA ACORD: 15/05/2015
EXPEDIENT: Q04113/2014/59
CONCEPTE: subvenció per utilització d’àrid reciclat dels residus de la 
construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals
IMPORT SUBVENCIÓ: 6.037,20.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 6.037,20.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 15/05/2017

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 19/05/2015
EXPEDIENT: EC/26478
CONCEPTE: XII cicle de música del País "Musicant"
IMPORT SUBVENCIÓ: 6.000,00.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 34.000,00.- €
ADJUDICAR/JUSTIFICAR ABANS DE: 30/10/2015

ACORD: Decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès
DATA ACORD: 30/04/2015
CONCEPTE: XI Cicle de Música del País, Musicant 2015
IMPORT SUBVENCIÓ: 400,00.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: el doble de l’import concedit, 800,00.-€
JUSTIFICAR ABANS DE: 31/10/2015

ACORD: Decret de la Presidència del Consell Comarcal del Gironès
DATA ACORD: 30/04/2015
CONCEPTE: 33a edició de la Fira comarcal de Primavera
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.500,00.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: el doble de l’import concedit, 3.000,00.-€
JUSTIFICAR ABANS DE: 31/10/2015

ACORD: Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona - DIPSALUT-.
DATA ACORD: 19/05/2015
EXPEDIENT: 2015/825
CONCEPTE: ús de consultori local
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.603,02.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.781,13.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 10/09/2015

ACORD: Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona - DIPSALUT-.
DATA ACORD: 19/05/2015
EXPEDIENT: 2015/832
CONCEPTE: despeses inversió consultori local: doppler minidop, tensiòmetre 
riester, otoscopi escope, donendo, làmpara lupa i base de peu amb rodes.
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.013,78.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.176,13.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 10/09/2015

ACORD: Diputació de Girona, assistència i cooperació als municipis
DATA ACORD: 19/05/2015
EXPEDIENT:AC/12471
CONCEPTE: arranjament del camí públic del veïnat de Can Bosch al 
camí de Sant Andreu
IMPORT SUBVENCIÓ: 20.000,00.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 49.815,00.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2015
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ACORD: Diputació de Girona, cooperació esportiva
DATA ACORD: 19/05/2015
EXPEDIENT:ES/15709
CONCEPTE: foment i pràctica de l’esport campllong, 2014-2015
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.000,00.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000,00.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/09/2015

ACORD: Diputació de Girona, àrea règim econòmic i noves tecnologies
DATA ACORD: 26/05/2015
EXPEDIENT:GI/223-224
CONCEPTE: Fira comarcal de primavera, concurs morfològic vaques frisones
IMPORT SUBVENCIÓ: 12.000,00.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: el doble de l’import de la subvenció concedi-
da, com a mínim, 24.000,00.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2015

3r.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar als 
assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 626 AL 625 (ex-
cepte factures)) per tal de que els reunits es donin per assabentats: 

Dels escrits i documents exposats els reunits se’n donen per assaben-
tats. 

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dona per finalitzada la 
reunió. Són les 21:00 hores.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 10 DE JUNY DE 2015

1r.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES DAR-
RERES SESSIONS CELEBRADES EL 29 I 30 
D’ABRIL DE 2015
S’acorda l’aprovació dels esborranys de les actes de 29 i 30 d’abril de 2015. 

No havent-hi més afers a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 
aixeca la sessió a les 20:15 hores, tot agraint els Senyors Regidors 
la seva participació en la gestió municipal durant el present mandat.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 13 DE 
JUNY DE 2015. FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
Oberta la Sessió, per la Sra. Secretària es dóna lectura al contingut 
de l’article 195.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General i 
37.2 del Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de 
les entitats locals i, procedeix tot seguit a cridar als regidors electes 
de major i menor edat dels presents a l’objecte de formar la Mesa 
d’Edat segons estableixen els preceptes abans citats, corresponent 
la designació al Sr. Lluís Freixas i Vilardell i la Sra. Roser Freixas i 
Puig, els qui passen a ocupar els lloc destinat a l’efecte, quedant 
constituïda la Mesa d’Edat pels següents senyors:

- Sr. Lluís Freixas i Vilardell, regidor electe de major edat.
- Sra. Roser Freixas i Puig, regidora electe de menor edat (actua com 
a Presidenta de la Mesa d’edat, al concorre el regidor de major edat 
com a únic candidat a Alcalde).
- Sra. Gemma Masmiquel Boada, Secretària General de la Corporació

COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ 
DE L’AJUNTAMENT

Constituïda la mesa de edat i havent-se pres les mesures precises 
segons disposa l’article 36.2 del Reglament d’Organització, Funciona-
ment i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, s’adona que la Secretària Interven-
tora ha posat a la disposició dels Srs. Regidors Electes la documen-
tació referent als justificants de les existències en metàl·lic i valors 
propis de la Corporació dipositats en la caixa municipal i entitats 
bancàries, i igualment la documentació relativa a l’inventari de béns 
de la Corporació.

Seguidament el Secretari de la mesa, procedeix a donar lectura de 
totes les credencials, que li han estat lliurades acreditatives de la 
personalitat dels regidors electes, procedint a la comprovació de les 
mateixes, i acreditant cada Regidor electe la seva personalitat.

A continuació, es comprova que tots els Regidors electes han for-
mulat les declaracions referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, convidant el 
President de la Mesa de edat als Regidors electes que exposin si els 
afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posteriori-
tat a la seva declaració, sense que per part d’ells hagi manifestació 
alguna. 

Tenint en compte que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 
i 37.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, i que concorren a aquesta sessió la majoria absoluta de 
regidors electes, es procedeix al compliment del requisit legal pre-
vist en l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General de prestar jurament o promesa.

ACTE DE JURAMENT O PROMESA
A continuació es posa en coneixement dels regidors electes concur-
rents que, de conformitat amb l’article 108.8 de la LO 5/1985, en el 
moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició 
de regidors, els candidats electes han de jurar o prometre acatament 
a la Constitució així com complimentar els demés requisits previs-
tos a les Lleis o Reglaments respectius pel que d’acord amb l’article 
1 del RD 707/1979, 5 d’abril, se’ls formula per la Secretària de la 
Corporació, a cadascun dels candidats electes, la següent pregunta:

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

Resposta

Sr. Lluís Freixas i Vilardell: SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL

"Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de 
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació".

Sr. David Bou i Valls: SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL

"Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de 
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT 
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ."
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Sra. Roser Freixas i Puig: SÍ,  HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL
"Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de 
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT 
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ".

Sr. Àlex Carrera i Llinàs: SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL

"Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de 
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT 
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ".

Sra. Ester Roqueta i Vila: SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL

"Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de 
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT 
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ".

Sra. Sílvia Bosch i Agustí: SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 

Havent-se donat compliment al disposat en l’article 195 de la Llei Or-
gànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el President 
de la taula declara constituït l’Ajuntament de CAMPLLONG  després de 
les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015.

ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Immediatament després de la Constitució de la Corporació la Sra. 
Secretària dóna lectura a l’article 196 de la LO 5/1985 del règim 
electoral general que estableix el procediment d’elecció de l’Alcalde. 

En compliment de la citada normativa poden ser candidats a Alcalde 
els Srs. Regidors que encapçalen les corresponents llistes i que són:

El Sr. Lluís Freixas i Vilardell (CiU)

Seguidament es procedeix a l’elecció del sistema de votació per part de 
la Mesa d’edat, resultant que l’Alcaldia s’escollirà per votació ordinària.

Havent obtingut la majoria absoluta dels vots (unanimitat dels 5 vots 
a favor) el candidat Sr. Lluís Freixas i Vilardell, qui encapçala la 
llista presentada pel Partit CONVERGÈNCIA I UNIÓ INDEPEN-
DENTS DE CAMPLLONG, de conformitat amb l’establert a l’article 
196 de la LO 5/1985, la Mesa d’Edat el declara Alcalde Electe de 
l’Ajuntament de Campllong.

PRESA DE POSSESSIÓ
Acte seguit, es posa en coneixement dels assistents que, de confor-
mitat amb allò disposat a l’article 18 del RDL 781/1986, i 40.2 del 
ROF en el moment de la presa de possessió i per adquirir la plena 
condició del càrrec d’alcalde, el candidat electe ha de jurar o prome-
tre el càrrec amb subjecció a la fórmula establerta al 707/1979 pel 
que es formula al candidat electe la següent pregunta:

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament 
de Campllong, amb lleialtat al Rei, així com guardar i fer guar-

dar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya".
El Sr. Lluís Freixas i Vilardell respon: SÍ HO PROMETO, PER IMPE-
RATIU LEGAL.

Realitzat el jurament, la Sra. President de la mesa, li fa lliurament 
dels atributs del seu càrrec (bastó de comandament) passant el Sr. 
Lluís Freixas i Vilardell a ocupar la presidència de la Sala i disso-
lent-se la Mesa de edat.

El Sr. Freixas fa entrega d’un pin de l’escut del municipi a cada un dels 
regidors electes així com també a un dels regidors sortints, Sr. Joan 
Gumbau i Vilà, i a un dels regidors que també han format part de la seva 
candidatura passada, Sr. Xavier Codina i Comas, que es troben presents 
a la sala i, nomenant també a la Sra. Anna Bancells i Bagudanch però 
sense procedir a l’entrega del pin per no estar present a la sala.

Tot seguit convida a què intervinguin i facin ús de la paraula els Srs. 
Regidors i que ho facin per l’ordre establert a la llista. 

No hi ha intervencions dels Srs. regidors.

Per últim, el Sr. Alcalde procedeix a pronunciar el discurs correspo-
nent, el qual es transcriu seguidament i de forma literal:

"En primer lloc, voldria expressar el meu agraïment, que segur vol ésser  
l’agraïment de tots els veïns de Campllong, a aquells regidors que heu for-
mat part del equip de govern del Ajuntament de Campllong durant aques-
ta legislatura passada i que no repetiu. Em refereixo a en Xavier Codina i 
Comas, que va haver de deixar-ho a mitja legislatura, a l’Anna Bancells i 
Bagudanch que han fet tres legislatures i a en Joan Gumbau i Vila que ha 
estat quatre mandats i mig entre nosaltres, i que de ben segur que sempre 
estaran a punt per donar un cop de mà en allò que calgui. Per a ells l’agraï-
ment per la feina feta, que ha estat molta i molt ben feta. Tot seguit, l’Alcalde 
procedeix a donar a aquests regidors el pin de la Corporació com a insígnia 
d’identitat per haver-ne format part. 

Totes les eleccions són diferents a les anteriors, aquestes s’han caracteritzat 
a tot arreu per l’ascens de noves formacions polítiques i per a la necessitat de 
canviar allò que semblava arcaic o passat. A Campllong, de moment i gràcies 
al treball de molta gent que formen part de l’Ajuntament o no, això no ha estat 
necessari, tot i que col·leccionem una quantitat important de vot blanc, vot 
que em permeto interpretar com un "de moment aneu fent".  En tot cas, vull 
aprofitar per dir que el que dóna ànims, i més si cap, havent estat l’única llista, 
és la confiança de la gent expressada amb el vot; en tot cas, jo demano que 
en contra l’abstenció hi poseu la participació, com a compromís de tots com 
a ciutadans, de participar en tots els fòrums que l’Ajuntament posi al vostre 
abast per aportar opinions i idees i veurem com tot es pot fer entre tots.

A l’Ajuntament cal tenir-hi equip de govern i personal trempat però no pas 
per això ens podem despreocupar del que passa o ha de passar al nostre 
Municipi, som una comunitat petita i és necessari l’escalf del pensament i 
l’esforç de la resta de veïns.

Nosaltres, l’alcalde i els regidors, que hem rebut l’encàrrec de portar el timó 
del nostre municipi els propers quatre anys, som una colla de gent que vol 
treballar pel poble, amb il·lusió renovada, tenim el pensament en el futur, 
però també som continuadors d’unes feines ja fetes pels anteriors equips de 
govern. Sabem el què vàrem dir que és faria fa quatre anys i s’ha fet però 
també sabem el que no s’ha fet i que s’haurà de fer en els propers anys o 
simplement s’ha de tocar de peus a terra i descartar-ho. En tot cas, amb les 
ganes que hi volem posar ens marquem un horitzó ambiciós dintre de les 
possibilitats humanes, tècniques i econòmiques, amb  objectius clars, però 
oberts a variacions si raons de pes així ho requereixen.

Tenim projecte per portar endavant: 

Des d’ajudar a la gent amb dependència o a la gent amb insuficients recursos. 
Fomentar el desenvolupament del Casal de la Gent Gran, incentivar la salut 
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dels veïns amb les millores i els manteniments necessaris dels equipaments.
També, encara ens queda infraestructura per a portar a terme: acabar de 
fer sostenible l’enllumenat públic, continuar recuperant vies de comunicació, 
propiciar una millor comunicació amb els pobles veïns, potenciant l’exercici 
per a una millor salut (anar a peu, bicicleta, exercicis en el parc de salut) i a 
veure si col·loquem una marquesina a la parada de l’autobús. 

Hem de buscar solucions per a l’ADSL (fibra òptica), portada del Gas Natural 
al poble, potenciació de les energies alternatives, solucionar el tema de la 
depuració de Campllong (depuradora de Riudellots).

Continuar apostant pel reciclatge de les deixalles i del Compostatge Casolà.

Donar un impuls al Museu del Camp, buscarem fórmules per iniciar-nos, poten-
ciar el manteniment de boscos i margeneres i donar suport al sector agrícola.

Seguiment del Pla de Joventut municipal amb noves fórmules per buscar 
sortides als joves del nostre municipi, potenciació de les activitats lúdiques, 
millores amb la gestió dels espais de la biblioteca i del telecentre.

Potenciació del servei de Promoció Econòmica amb una borsa de treball ben 
gestionada, donar suport a les empreses en promoció econòmica, incentivar 
la implantació i creació de noves empreses, fer un pla de turisme local apro-
fitant els nostres recursos turístics: museu, restaurants, cases de turisme 
rural, activitats culturals, en combinació amb l’àrea de turisme del Consell 
Comarcal del Gironès.

Potenciarem l’esport local i la creació d’equips esportius.
Edició quadrimestral de la revista local "El Gra i la Palla".

Ara, que ja tenim una part del ensenyament al poble: La llar d’infants, el 
Casal d’estiu, la formació per a adults i les classes de repàs, ho potenciarem 
i farem possible el seu sosteniment.

Continuarem donant suport a una bona Fira, a la Festa Major, el Musicant, 
els Reis, a la colla Gegantera, els Pastorets, a la Quina i a totes aquelles 
activitats culturals que han anat sorgint al nostre Municipi. 
Sense oblidar que estem en mig d’un agermanament amb el poble italià de 
San Valentino in Abruzzo i que haurem d’acabar el projecte iniciat i, a poste-
riori, fer el manteniment d’aquest agermanament.

Tindrem cura dels elements de comunicació Municipals: la Web que serà 
renovada, el Gra i la Palla que pretenem que vagi  evolucionant i editar el 
segon llibre de Campllong amb la preparació d’un tercer.

Tot això i molt més ho farem nosaltres, l’Alcalde i els Regidors, que avui hem 
promès el càrrec. Però no ho farem pas sols, ho farem amb la col·laboració 
de tots aquells que en la intensitat que puguin i vulguin ajudar-nos a tirar-ho 
endavant, és per això que comptem amb tots els veïns i veïnes del extraordi-
nari poble de Campllong, així com amb el personal del Ajuntament.
Desitjo que encertem la trajectòria i que la sort i la salut ens acompanyi per 
assolir els reptes que ens hem fitxat, i que, a partir d’avui, el poble ens ha 
encomanat, bon dia i moltes gràcies".

I quan són la 13:00 hores, i sense que hi hagin més assumptes a tractar, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió de la qual jo, com a secretària, estenc la present acta.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE E 
DATA 2 DE JULIOL DE 2015

1r.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR ELI-
SEU CARRERAS I CORTÉS

El Sr. Alcalde requereix la presència del regidor electe Sr. Eliseu Car-
reras i Cortés, qui és a la Sala, i s’apropa al lloc que se li ha reservat a 
fi de prendre possessió del seu càrrec amb les formalitats preceptives.

A continuació es posa en coneixement del Sr. Carreras que, de con-
formitat amb l’article 108.8 de la LO 5/1985, en el moment de la pre-
sa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició de regidor, els 
candidats electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució 
així com complimentar els demés requisits previstos a les Lleis o Re-
glaments respectius pel que d’acord amb l’article 1 del RD 707/1979, 
5 d’abril, i, a càrrec de la Secretària de la Corporació es formula al 
Sr. Carreras, la següent pregunta:

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajunta-
ment de Campllong, amb lleialtat al Rei, així com guardar i fer 
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya".

Resposta

Sr. Eliseu Carreras i Cortés: SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL

Tot seguit, el Sr. Carreras també manifesta el següent:

"Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de 
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT 
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ."

2n.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EX-
TRAORDINÀRIA DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015 DE 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
El sotasignat Alcalde proposo al Ple l’aprovació de l’esborrany de 
l’acte de la sessió extraordinària del dia 13 de juny de 2015 amb 
les rectificacions que tot seguit es descriuen, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors.

La rectificació proposada per part de l’Alcalde en l’esborrany de 
l’acte de la sessió extraordinària és la següent consistent en er-
rors topogràfics, de conformitat amb l’article 91 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’or-
ganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:

En l’apartat acte de jurament o promesa, en el jurament de la Sra. 
Sílvia Bosch i Agustí, en comptes de:

"SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL METO"

ha de dir:

"Sí, HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL".

En l’apartat elecció de l’alcalde, en l’últim paràgraf, en comptes de:

"Havent obtingut la majoria absoluta dels vots (unanimitat dels 5 vots a favor) 
el candidat Sr. Lluís Freixas i Vilardell, qui encapçala la llista presentada 
pel Partit CONVERGÈNCIA I UNIÓ INDEPENDENTS DE CAMP-
LLONG, de conformitat amb l’establert a l’article 196 de la LO 5/1985, la 
Mesa d’Edat el declara Alcalde Electe de l’Ajuntament de Campllong".

ha de dir:

"Havent obtingut la majoria absoluta dels vots (unanimitat dels 6 vots a favor) 
el candidat Sr. Lluís Freixas i Vilardell, qui encapçala la llista presentada 
pel Partit CONVERGÈNCIA I UNIÓ INDEPENDENTS DE CAMP-
LLONG, de conformitat amb l’establert a l’article 196 de la LO 5/1985, la 
Mesa d’Edat el declara Alcalde Electe de l’Ajuntament de Campllong".
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I, en l’apartat presa de possessió, en el discurs de l’Alcalde, primer 
paràgraf, en comptes de:

"en primer lloc, voldria expressar el meu agraïment, que segur vol ésser  
l’agraïment de tots els veïns de Campllong, a aquells regidors que heu for-
mat part del equip de govern del Ajuntament de Campllong durant aques-
ta passada legislatura  i que no repetiu, em refereixo a en Xavier Codina 
i Comas, que va tenir que deixar-ho a mitja legislatura, a l’Anna Bancells 
i Bagudanch que ha fet tres legislatures i a en Joan Gumbau i Vila que ha 
estat quatre mandats i mig entre nosaltres, i que de ben segur que sempre 
estaran a punt per a donar un cop de mà en allò que calgui. Per a ells l’agraï-
ment per la feina feta, que ha estat molta i molt ben feta. Tot seguit, l’Alcalde 
procedeix a donar-los-hi en aquests regidors el pin de la corporació com a 
insígnia d’identitat per haver format part de la corporació."

ha de dir:

" En primer lloc, voldria expressar el meu agraïment, que segur vol ésser  
l’agraïment de tots els veïns de Campllong, a aquells regidors que heu for-
mat part del equip de govern del Ajuntament de Campllong durant aques-
ta passada legislatura  i que no repetiu, em refereixo a en Xavier Codina 
i Comas, que va tenir que deixar-ho a mitja legislatura, a l’Anna Bancells i 
Bagudanch que ha fet tres legislatures i a en Joan Gumbau i Vila que ha estat 
quatre mandats i mig entre nosaltres, i que de ben segur que sempre esta-
ran a punt per a donar un cop de mà en allò que calgui. Per a ells l’agraïment 
per la feina feta, que ha estat molta i molt ben feta."

Els reunits manifesten conformitat amb l’esborrall i les rectificacions 
proposades, el qual resta, doncs, aprovat per unanimitat.

3r.-  CARTIPÀS MUNICIPAL. APROVACIÓ
 Constituït l’Ajuntament en sessió del proppassat dia 13 de juny d’en-
guany de conformitat amb allò disposat als articles 48, 58, 60 i 98 
del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, i l’article 38 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les enti-
tats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
correspon al Ple acordar la periodicitat de les sessions del ple; la 
creació i composició de comissions informatives, si s’escau; el nome-
nament de representants de la corporació en òrgan col·legiats, que 
siguin de la competència del ple; la constitució de la junta de govern 
local, si s’escau o s’acorda; la designació dels regidors que integren 
la comissió especial de comptes; el nomenament del tresorer; la re-
gulació del règim de dedicacions, retribucions i assistències; i, es-
tar al corrent del nomenament dels tinents d’alcalde efectuats per 
aquest últim que n’ha de donar compte.

A l’empara del que disposen els articles 18 del Reial decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional i l’article 92.2 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regulado-
ra de les bases de règim local i de conformitat amb la ordre de 16 
de juliol de 1963, pel qual s’aproven instruccions obre el règim dels 
dipositaris de fons no servits per funcionaris que pertanyen al cos 
nacional, atès que en la plantilla de personal municipal no existeix 
cap lloc de dipositari de fons, cal designar d’entre els membres cor-
poratius, i amb caràcter excepcional, aquell qui haurà d’assumir la 
responsabilitat administrativa de les funcions de tresoreria.

De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regula-
dora de les bases de règim local i l’article 13 del Reglament d’organit-
zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, és igualment 
competència del Ple determinar quins seran els càrrecs electes que 
exerceixin la seva tasca amb dedicació exclusiva o parcial, no obstant, 
aquests articles s’han d’interpretar en concordança amb l’article 75 
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que determina que els municipis 

de menys de 1.000 habitants cap membre podrà tenir dedicació ex-
clusiva i, que excepcionalment, podran desenvolupar els seus càrrecs 
amb dedicació parcial, percebent retribucions dins dels límits màxims 
assenyalats a l’efecte en la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat.

És igualment competència del ple determinar l’import de les assistències 
per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans municipals col·
legiats, de conformitat amb l’article 13.6 del Reial decret 2568/1976, de 
28 de novembre i l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

En atenció a les anteriors consideracions, vistos els informes per la 
secretària-interventora municipal, de data 23 de juny del 2015, en 
relació al règim organitzatiu general de les corporacions locals i les 
retribucions dels electes locals; el sotasignat Alcalde proposo al Ple 
municipal l’adopció dels acords que segueixen.

3.1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES
L’Ajuntament proposa establir que les sessions ordinàries del Ple 
tindran lloc l’últim dijous de cada mes, no festiu, a les 20.00 hores, 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament (si és festiu, es podrà avançar o 
retardar la data amb el mateix caràcter de sessió ordinària).

3.2 DESIGNACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS ALS 
DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS: 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, MANCOMUNI-
TAT DE LA CONCA DE L’ONYAR, CAMPLLONG INICIA-
TIVES, S.A, MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL CAMP 
I D’OFICIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG I COMIS-
SIÓ D’AGERMENAMENT I ALTRES.

3.2.1 COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- DESIGNAR l’Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, Sr. DA-
VID BOU I VALLS i Sra. SILVÍA BOSCH I AGUSTÍ a fi que integrin 
la comissió especial de comptes que ha d’exercir les funcions que 
assenyala l’article 58 del TRLMRLC, en relació a l’examen, estudi i 
informe del compte anual de la Corporació.

Actuarà com a President de l’esmentada comissió el mateix Alcalde.

3.2.2 MANCOMUNITAT CONCA DE L’ONYAR
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- DESIGNAR com a representants d’aquesta corporació 
en l’ASSEMBLEA GENERAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA CONCA DE 
L’ONYAR, a banda del propi ALCALDE, Sr. LLUIS FREIXAS I VILAR-
DELL i de conformitat amb els Estatuts que la regulen, el Sr. ÀLEX 
CARRERA I LLINÀS i el Sr. ELISEU CARRERAS I CORTÉS.

3.2.3 CAMPLLONG INICIATIVES, S.A
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- DESIGNAR els membres que a continuació es detalla-
ran com a integrants del CONSELL D’ADMINISTRACIÓ de la societat 
CAMPLLONG INICIATIVES, S.A:

President: LLUÍS FREIXAS I VILARDELL 
Sr. DAVID BOU I VALLS 
Sr. ELISEU CARRERAS I CORTÉS 
Sr. ESTER ROQUETA I VILÀ 
Sra. MIREIA BESALÚ I ASTURIOL 

SEGON.- DESIGNAR a la Sra. SILVIA TUBERT I BORRELL com a gerent 
de la societat mercantil municipal CAMPLLONG INICIATIVES, S,A.
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3.2.4 MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I D’OFICIS 
TRADICIONALS DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- DESIGNAR els membres que a continuació es detallaran 
com a integrants de l’organisme autònom "MUSEU D’EINES ANTIGUES 
DEL CAMP I D’OFICIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG", de conformi-
tat amb el que preveuen els articles 8 i 9 dels estatuts que la regulen:

President: LLUIS FREIXAS I VILARDELL amb DNI:
Sr. ELISEU CARRERAS I CORTÉS amb DNI:
Sr. ÀLEX CARRERA I LLINÀS amb DNI:
Sr. JORDI BESALÚ I SUREDA amb DNI:
Sr. JOAN XIRGU I MASFERRER amb DNI:
Secretària: Sra. GEMMA MASMIQUEL I BOADA amb DNI: 77920305-P
Gerent: Sra. SILVIA TUBERT BORRELL amb DNI:

3.2.5 ASSEMBLEA GENERAL DE CONSELL D’INICIATIVES 
LOCALS PER AL MEDI AMBIENT (CILMA)
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- NOMENAR el regidor de l’ÀREA DE MEDI AMBIENT Sr. DAVID 
BOU I VALLS, com a representant municipal en l’ASSEMBLEA GENERAL DE 
CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT (CILMA)

3.2.6 COMISSIÓ AGERMENAMENT AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG I SANT VALENTINO IN ABRUZZO
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- DESIGNAR com a representants de la corporació a la 
comissió d’agermanament a la Sra. ROSER FREIXAS I PUIG i al Sr. 
ELISEU CARRERAS I CORTÉS i la Sra. SÍLVIA BOSCH I AGUSTÍ.

3.3 JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1 CONSTITUCIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- DISPOSAR la constitució de la Junta de Govern Local, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 48.1.b del TRLMRLC, la 
qual restarà integrada per l’Alcalde, com a president, i els dos regi-
dors que aquests designarà lliurament per mitjà de decret.

3.3.2 NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL
PRIMER. Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 64/2015 
de data 29 de juny del 2015, pel qual es va adoptar la resolució rela-
tiva al nomenament de membres de la Junta de Govern Local, amb 
el contingut següent:

"El passat dia 24 de maig del 2015 es varen celebrar les eleccions municipals 
i el passat dia 13 de juny d’enguany es varen constituir els ajuntaments.

A l’empara del que disposa l’article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, re-
guladora de les bases de règim local (en endavant, LBRL) la Junta de Govern 
Local existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants, 
i en els de menys, quan així ho disposi el seu reglament orgànica o per 
acord del Ple de la corporació.

De conformitat amb l’article 23 de la LBRL s’integra per l’Alcalde i un nombre 
de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació, 
nomenats i separats lliurament per l’Alcalde, el qual en donarà compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local, l’assistència a l’alcalde en l’exercici 
de les seves funcions i les atribucions que l’alcalde o el Ple li deleguin o li 
atribueixin les lleis, de conformitat amb l’article 23.2 de la LBRL.

L’alcalde és l’òrgan competent per determinar, per mitjà de decret, el dia i 
hora en què s’han de celebrar les sessions ordinàries. Les sessions extraor-
dinàries i les urgents tindran lloc quan, amb aquest caràcter, siguin convo-
cades per l’Alcalde, sense tenir aquestes periodicitat predeterminada, tal i 
com així ho disposa l’article 112 del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals (en endavant, ROF).

És per tot l’exposat i de conformitat amb la LBRL i el ROF, que RESOLC:

PRIMER. DESIGNAR com a membres de la Junta de Govern Local els tinents 
d’Alcalde, Sr. DAVID BOU I VALLS i la Sra. ROSER FREIXAS I PUIG, juntament 
amb l’Alcalde Sr. LLUIS FREIXAS I VILARDELL.

Aquests nomenaments tindran efectes si el Ple de la corporació en la sessió ex-
traordinària corresponent adopta l’acord de creació de la Junta de Govern Local.

A banda dels membres indicats, podran assistir, amb veu però sense vot, 
a les reunions de la Junta de Govern Local, els regidors als quals s’hagin 
conferit delegacions específiques en els termes de l’article 43.3 del ROF i 
altres membres de la corporació o personal municipal, a l’objecte d’informar 
en l’àmbit relatiu a llurs activitats.

SEGON. DELEGAR a favor de la Junta de Govern Local a l’empara dels arti-
cles 53.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per De-
cret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, i l’article 43.3 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, les atribucions que 
tot seguit es detallaran, les quals, no obstant, podran ser avocades de nou 
per l’Alcaldia quan ho estimi necessari per raons d’urgència o oportunitat.

a) Les contractacions i concessions de tota mena amb import que no excedei-
xi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost (art. 53.1.o del TRLMRLC).
b) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan li corresponguin la com-
petència per a contractar-los (art. 53.1.p del TRLMRLC).
c) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recur-
sos ordinaris del pressupost i l’alienació de patrimoni quan no resti reserva-
da al ple de la corporació (art. 53.1.q del TRLMRLC).
d) L’atorgament de llicències urbanístiques, sens perjudici que les obres 
considerades com a menors sigui competència directa de l’Alcalde (art. 
53.1.r del TRLMRLC).
e) L’aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament gene-
ral no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió 
urbanística i els projectes d’urbanització (art. 53.1.s del TRLMRLC).

Igualment, la Junta de Govern Local exercirà com a òrgan d’assistència 
permanent de l’Alcalde i desenvoluparà les funcions que li puguin conferir 
expressament el Ple municipal i les disposicions legals.

TERCER. A l’empara del que estableix l’article 112 del ROF, es determina que les 
sessions resolutòries ordinàries de la Junta de Govern Local tinguin lloc el segon 
dijous de cada mes, a les 20:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.

QUART. CONVOCAR la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local pel pro-
per dia 9 de juliol a les 20:00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.

CINQUÈ. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la 
sessió extraordinària d’organització que es convoqui en compliment del que 
preveu l’article 38 del ROF, de conformitat amb l’article 44.4 del ROF.

SISÈ. ORDENAR LA PUBLICACIÓ al Butlletí Oficial de la Província i al taulell 
d’anuncis de la corporació, sortint efectes aquesta resolució des del dia se-
güent al de la data del decret, de conformitat amb l’article 44.2 del ROF."----
-----------------------------------------------------------------------------

SEGON. DONAR per notificats per mitjà d’aquest acord els desig-
nats com a membres de la Junta de Govern Local.

La secretària fa constar que els regidors afectats pel nomenament, Sr. 
DAVID BOU I VALLS i la Sra. ROSER FREIXAS I PUIG, accepten el càrrec.
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La Corporació se’n dóna per assabentada.

3.4 NOMENAMENT DE TRESORER
Donar compte de la Resolució d’Alcaldia número 66/2015 de data 
29 de juny del 2015 en relació al nomenament de tresorer, amb el 
contingut següent:

"El dia 24 de maig passat del 2015 es va celebrar les eleccions municipals i 
el proppassat dia 13 de juny d’enguany es varen constituir els ajuntaments.

Que de conformitat amb l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en endavant LBRL, són funcions públiques i necessà-
ries a totes les corporacions, entre altres, les funcions de tresoreria reservades 
a funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Que de conformitat amb l’article 2.f del Reial decret 1732/1994, de 29 de 
juliol, en les corporacions locals amb secretaria de tercera classe, la res-
ponsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i re-
captació podran ser atribuïdes a un membres de la corporació o a funcionari 
de la mateixa.

Atès que no existeix regulació específica sobre el nomenament del tresorer i 
l’Ordre de 16 de juliol del 1963 que determina les instruccions sobre el règim dels 
dipositaris de fons no servits per funcionaris que pertanyen al cos nacional no 
determina res a l’efecte, el nomenament del tresorer serà competència de l’Al-
calde de conformitat amb la competència residual de l’article 21.1.s de la LBRL.

Que el procediment i forma de nomenament del tresorer haurà de seguir les 
indicacions que respecte el nomenament de tresorer per membre de la cor-
poració estableix l’Ordre de 16 de juliol del 1963, esmentada anteirorment.

És per tot l’exposat, que el sotasignat HE RESOLT:

PRIMER.- DEISGNAR, de conformitat amb l’article 2.f del Reial decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, com a 
regidor tresorer d’aquest Ajuntament al Sr. DAVID BOU I VALLS.

SEGON.- RELLEVAR al regidor tresorer de l’obligació de prestar fiança, 
fent constar que tots els membres de la corporació es fan responsables 
solidaris del resultat de la seva gestió.

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució al designat, que haurà d’ac-
ceptar expressament aquest nomenament, fent-se càrrec de les seves fun-
cions mitjançant la signatura de l’acta d’arqueig"---------

La secretària fa constar que el regidor afectat pel càrrec, l’accepta.

La Corporació se’n dóna per assabentada.

3.5 DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS TI-
NENTS D’ALCALDE
Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 52/2015 de data 15 de juny 
del 2015, pel qual es va adoptar la resolució relativa al nomenament 
dels tinents d’alcalde, amb el contingut següent:

"De conformitat amb el que disposen els arts. 20.1 a) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i 48,1 a) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en quant a l’existència en 
tots els Ajuntaments del càrrec de tinent d’alcalde.

Exercint les facultats que per al seu nomenament em confereixen els 
arts. 21.2 i 53.2, respectivament, dels textos  legals esmentats, el 
sotasignat Alcalde, HE RESOLT:

Primer.- Nomenar Primer Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament al 
regidor Sr. DAVID BOU I VALLS
 
Segon.- Nomenar Segon Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament a la 
regidora Sra. ROSER FREIXAS I PUIG

Tercer.- Notificar la present resolució als designats als efectes oportuns.

Quart.- Publicar l’anterior nomenament al BOP, en compliment del 
que disposa l’article 46.1 del ROF (RD 2568/86, de 18 de novem-
bre)."-------------------------------------------------------
 
La Corporació es dóna per assabentada.

3.6 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA CORPORA-
CIÓ PER ÀREES DE GESTIÓ
PRIMER. Donar compte de la resolució d’Alcaldia número 65/2015 
de 29 de juny del 2015, pel qual es va adoptar la resolució relativa 
a l’atribució i distribució de les àrees municipals als regidors de la 
corporació, amb el contingut següent:

"El dia 24 de maig passat del 2015 es varen celebrar les eleccions municipals 
i el 13 de juny d’enguany es va celebrar acte de constitució de les corpora-
cions municipals.

Atès les facultats que li confereixen els articles 43.3 del Reglament d’or-
ganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (en endavant, ROF), 53.3 de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, l’Alcalde pot fer delegacions genèriques que es 
refereixin a una o vàries àrees determinades i que podran implicar tant la 
facultat de dirigir els serveis corresponents com la facultat de gestionar-los 
en general, inclosa la facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius 
que afectin a tercers si així ho determina l’acord de delegació.

Aquestes delegacions d’atribucions per àrees als regidors es faran per mit-
jà de decret d’Alcaldia que determinarà l’àmbit dels assumptes a què es 
refereix la delegació, les facultats que es deleguen així com les condicions 
específiques per al seu exercici, de conformitat amb l’article 44.1 del ROF. 

Per tot l’exposat, el sotasignat Alcalde RESOLC:

PRIMER. DESIGNAR a les persones següents com a responsables de les àre-
es municipals que s’esmenten a continuació, de conformitat amb la facultat 
de l’alcalde d’atribucions genèriques recollida a l’article 43 del ROF:

1. ÀREA: COORDINACIÓ ENTRE ÀREES, RELACIONS EXTERIORS, CIUTADA-
NIA, SEGURETAT, URBANISME I EDIFICIS MUNICIPALS

Responsable: Sr. Alcalde, LLUÍS FREIXAS I VILARDELL
- Coordinació entre àrees
- Governació
- Atenció i relacions ciutadanes
- Relacions de l’Ajuntament amb altres administracions
- Recursos humans
- Seguretat
- Urbanisme: gestió i planificació urbanística, disciplina i activitats i gestió de lli-
cències
- Manteniment, gestió i control d’edificis i equipaments municipals: pavelló, 
oficines municipals, local social, cementiri, magatzem polígon
- Gestió dels serveis públics: aigua, sanejament, gas, electricitat, telecomu-
nicacions...
- Plans de protecció civil i plans d’autoprotecció
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2. ÀREA: HISENDA, MEDI AMBIENT, SALUT I BENESTAR SOCIAL

Responsable: Regidor, Sr. DAVID BOU I VALLS
-- Gestió econòmica de l’Ajuntament: pressupost i comptabilitat general
- Medi Ambient: control ambiental i sostenibilitat general dins el terme municipal
- Seguiment del PALS (Agenda 21) I PAES
- Control servei de recollida deixalles: FORM, selectiva, rebuig, mobles i tras-
tos vells, deixalleria
- Neteja viària
- Gestió cens animals de companyia
- Fira Comarcal de Primavera
- Turisme: promoció rutes verdes, patrimoni i ofertes -restaurants i cases 
de turisme rural

Responsable: Regidora, Sra. SÍLVIA BOSCH I AGUSTÍ
- Salut: atenció sanitària primària (consultori local)
- Benestar social: serveis socials (assistenta i educador social+geriàtrics 
de referència)
- Casal de Jubilats
-Agermanament
- Civisme
- Dipsalut: control de qualitat de l’aigua, etc..

3. ÀREA: CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT, MOBILITAT I PAGESIA

Responsable: Regidora, Sra. ROSER FREIXAS I PUIG
- Festa Major
- Activitats de Nadal
- Joventut
- Coordinació entre entitats: Associació Fires i Festes de Campllong, Associ-
ació Esportiva Campllong, Musicant, etc.
- Esports

Responsable: Regidor, Sr. ELISEU CARRERAS I CORTÉS
- Vies i camins públics: circulació, manteniment i millores
- Zones verdes municipals: manteniment, gestió i millora
- Mobiliari urbà
- Manteniment de rutes verdes
- Pagesia
- Millora, manteniment i protecció de lleres i espais associats
- Museu del Camp

4. ÀREA: ENSENYAMENT, OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I DIFUSIÓ LOCAL

Responsable: Regidor, Sr. ÀLEX CARRERA I LLINÀS
- Casals
- Ensenyament: llar infants, classes de repàs, coordinació centres escolars 
públics de referència
- Biblioteca municipal
- Cursets i activitats formatives
- Musicant
- Cavalcada de reis
- Colla de Grallers i Geganters de Campllong

Responsable: Regidora, Sra. ESTER ROQUETA I VILA
- Web municipal
- Edicions locals: butlletí, llibres, etc..
- Dinamització cultural i difusió cultural del municipi: agenda mensual
- Ocupació i promoció econòmica
- Cursets i activitats de lleure

Fer avinent que l’atribució genèrica de gestió de les àrees corresponents als 
regidors, comporta la facultat de dirigir els serveis i també de gestionar-los 

en general, sense comportar l’atribució ni facultat de dictar resolucions i 
actes administratius que afectin a tercers.

SEGON. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la 
sessió extraordinària d’organització que es convoqui en compliment del que 
preveu l’article 38 del ROF, de conformitat amb l’article 44.4 del ROF.

En l’acord de donar compte al ple es donarà per notificats els regidors de-
signats com a membres responsables de la gestió de les àrees i els quals en 
el mateix acte hauran d’acceptar o no acceptar el càrrec.

TERCER. ORDENAR LA PUBLICACIÓ al Butlletí Oficial de la Província i al tau-
lell d’anuncis de la corporació, sortint efectes aquesta resolució des del dia 
següent al de la data del decret, de conformitat amb l’article 44.2 del ROF."-
--------------------------------------------------------------------------------

La secretària fa constar que els regidors electes presents accepten 
la gestió i distribució de les àrees proposades que els hi correspon.
La Corporació es dóna per assabentada.

3.7 RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, ASSI-
TÈNCIES I DIETES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- ESTABLIR el règim retributiu, d’assistències i indemnitzacions.

En concepte de règim retributiu:
Establir i reconèixer el desenvolupament de les funcions de l’Alcalde 
en règim de dedicació parcial al 75% i una retribució segons els im-
ports establerts en la convocatòria de subvencions per càrrecs elec-
tes, que per aquest exercici 2015, correspon una retribució mensual 
de 1.094,11€ (salari base) per a 12 pagues.

En concepte d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats:
. Per sessió ordinària del Ple: 150€/regidor
. Per sessió extraordinària del Ple: 50€/regidor
. Per sessió a la Junta de Govern Local: 50€/regidor
. Per sessió meses de contractació i tribunals de selecció de perso-
nal: 40€
. Per suplències de l’Alcaldia (Tinents d’Alcalde): 150€/setmana

**Els regidors amb dedicació parcial/exclusiva no podran percebre 
les assistències als òrgans col·legiats de la corporació.

Els imports que corresponguin a indemnitzacions comprendran to-
tes les despeses justificades que amb caràcter general puguin de-
rivar-se per als membres corporatius indicats de l’exercici de llurs 
càrrecs.

SEGON.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia i en el taulell d’anuncis de la corporació als efectes d’allò dis-
posat a l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local.

3.8. FIRMES DELS COMPTES CORRENTS
Que de conformitat amb l’article 5.2.c del Reial decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcio-
naris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
són funcions de la tresoreria executar, conforme a les directrius 
marcades per la corporació, les consignacions en els bancs, cai-
xes de dipòsits i establiments anàlegs, autoritzant juntament amb 
l’ordenador de pagaments i l’interventor els xecs i demés ordres 
de pagament que es girin contra les comptes obertes en aquests 
establiments.
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És per això, que s’estableixen com a firmants de les comptes cor-
rents les següents persones:

L’Alcalde: Sr. LLUIS FREIXAS I VILARDELL
El tresorer: Sr. DAVID BOU I VALLS
La secretària: Sra. GEMMA MASMIQUEL I BOADA

La Corporació es dóna per assabentada.

3.9. COMUNICACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE 
LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNI-
CIPALS PLE I JUNTA DE GOVERN LOCAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

És per això, a la vista del que s’ha exposat i atès a la societat de 
la informació i de les noves tecnologies a la qual vivim, establim el 
règim de comunicació electrònic als membres de la corporació per a 
les convocatòries de les sessions als òrgans col·legiats municipals:

.../...

Que el sistema de notificació via correu electrònic precisa d’unes 
condicions de seguretat de recepció de la notificació així com del seu 
contingut, tant pel destinatari com pel seu emissor, és per això que 
s’acorda per unanimitat que el sistema de notificació anirà acompa-
nyat d’una missatge de confirmació de rebuda del correu i un missat-
ge de confirmació de lectura del correu.

Que es dóna la conformitat expressa de tots els regidors en  el siste-
ma de comunicació per mitjans electrònics com a preferent i verifica-
ció de les adreces de correu electrònic aquí esmentades.

I no havent més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la ses-
sió a les 22:00 hores, del que jo, la Secretaria en dono fe.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 13 D’AGOST DE 2015

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 9 DE JULI-
OL DE 2015
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 09/07/2015

2n.- SUBVENCIONS.TRÀMITS DIVERSOS. AC-
CEPTACIONS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

ACORD: Resolució del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya
DATA ACORD: 30/07/2015
EXPEDIENT: 84.355/00
CONCEPTE: Subvencions per a actuacions urgents d’adaptació a la 
seguretat, l’habitalitat o la funcionalitat dels equipaments esportius 
existents a executar durant l’any 2015.
IMPORT SUBVENCIÓ: 6.598,54.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 7.997,91.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: dos terminis de justificació
Per bestreta del 50%: abans del 15 de setembre
Per la resta del 50%: abans del 2 de novembre

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 3/08/2015
EXPEDIENT: MA/8962
CONCEPTE: Subministrament i instal·lació de 22 lluminàries i de 38 
bombetes per tecnologia més eficient
IMPORT SUBVENCIÓ: 7.495,00.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 8.328,00.- €
ADJUDICAR/JUSTIFICAR ABANS DE: 08/03/2016

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 3/08/2015
EXPEDIENT: MA/8883
CONCEPTE: Servei comarcal de comptabilitat energètica 
IMPORT SUBVENCIÓ: 324,00.- €
IMPORT A JUSTIFICAR: 360,00.- €
ADJUDICAR/JUSTIFICAR ABANS DE: 08/03/2016

3è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar als 
assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 872 AL 1090 
(excepte factures)) per tal de que els reunits es donin per assabentats: 

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

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dona per finalitzada 
la reunió. Són les 21:00 hores.

 
ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 2 DE SETEMBRE DE 2015

ÚNIC.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES PER LES 
MESES ELECTORALS A LES ELECCIONS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA QUE TINDRAN 
LLOC EL PROPER DIA 27 DE SETEMBRE DE 
2015.
De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral General, es procedeix a la designació 
mitjançant sorteig públic dels membres de les taules electorals que 
s’hauran de constituir el proper dia  27 de setembre, amb motiu de 
la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya, convocades 
per Reial Decret 174/2015, de 3 d’agost.

Ateses les condicions que estableix el referit article que han de re-
unir les persones dels càrrecs expressats, la relació d’electors que 
hi concorren segons el cens electoral aplicable, i procedint al sorteig 
per mitja del programa informàtic CONOCE. 

Efectuat el sorteig, la mesa electoral queda integrada per les se-
güents persones i per als càrrecs que es detallen: 

.../...

El Ple acorda que en cas que alguna de les persones designades al·
legui que no pot acceptar el càrrec i l’al·legació sigui estimada per la 
Junta Electoral de Zona o impossibilitat de notificació, aquesta serà 
substituïda pel primer substitut del sorteig efectuat pel programa 
Conoce de l’INE. 

I no havent més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la ses-
sió a les 14:30 hores, del que jo, la Secretaria en dono fe.
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La vida del poble Obres i gestió municipal

ACTUACIONS DIVERSES AL SISTEMA VIARI
El juliol passat es va instal·lar al mig dels ponts existents la senya-
lització vertical del terme municipal als límits del nostre municipi 
amb els pobles veïns de Cassà de la Selva i Sant Andreu Salou.

També es va substituir la columna d’enllumenat públic del final 
del carrer de la Riera, al polígon industrial "Les Ferreries", que va 
ser aixafada per un vehicle que circulava per la calçada. No es va 
poder reparar i per això es va substituir per una altra (fotos 1 i 2).

Durant aquests darrers mesos, també s’han realitzat actuacions 
de manteniment al sistema viari, com l’arranjament i substitució 

d’embornals en els carrers del polígon, que estaven aixafats i de-
saparedats a causa del pas de vehicles pesants; el canvi d’alguna 
tapa d’arqueta de registre aixafada; així com la reposició de se-
nyalització vertical malmesa en els carrers del nucli urbà, per tal 
de garantir la seguretat dels vehicles. 

Recentment s’ha instal·lat una pilona a la vorera que hi ha a l’en-
creuament del carrer de Can Pou amb el carrer Església (foto 3), 
en substitució de les jardineres que hi havia anteriorment, que 
s’han traslladat a l’entrada de l’Ajuntament. Aquesta pilona s’ha 
col·locat per tal de garantir la seguretat del vianants. 

INSTAL·LACIÓ DE NOVES PAPERERES AL NUCLI URBÀ

S’han col·locat papereres noves a l’entorn dels edificis municipals i de la pista poliesportiva i de jocs infantils per tal d’evitar que les 
deixalles es llencin a la via pública i poder mantenir així el poble net. 

NETEJA D’UN TRAM DE LA RIERA DE CAMPLLONG
Durant el juliol es va fer la neteja a fons de la riera i dels caixons 
formigonats que travessen el carrer Església i que discorren per 
sota del carrer de la Bugantona. Se’n van extreure les terres 
acumulades al fons, que  reduïen la secció de la llera i dels cai-
xons, la qual cosa produia obstruccions locals que dificultaven el 

curs de l’aigua i feien basses d’aigua que afavorien l’aparició del 
mosquit tigre. Amb aquesta actuació s’evita l’acumulació d’ai-
gua al fons de la riera de Campllong a la zona dels habitatges 
socials i es garanteixen unes bones condicions de desguàs de la 
riera que transcorre pel nucli urbà del municipi.  

Com cada any, durant el mes d’agost s’han efectuat els treballs de sega dels marges dels camins públics rurals principals del mu-
nicipi, per tal de garantir la visibilitat i seguretat dels vehicles i usuaris d’aquests camins i per a la prevenció d’incendis forestals. 

SEGA DELS MARGES DELS CAMINS PÚBLICS RURALS
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Durant el mes d’agost es va ar-
ranjar i millorar la font del parc 
infantil del carrer Sant Jordi del 
nucli urbà. La font, amb el pas 
del temps, va quedar molt mal-
mesa i descalçada. Aquesta ac-
tuació permetrà que  els usuaris 
disposin d’unes instal·lacions 
en bon estat per poder beure i 
refrescar-se en cas que ho ne-
cessitin.

RESTAURADA LA FONT DEL 
PARC INFANTIL

Després de les fortes 
pluges del 8 de juny, 
es va netejar i desem-
bussar els canals de 
la coberta del pavelló 
poliesportiu municipal, 
que van quedar tapo-
nades amb la qual cosa 
l’aigua de la pluja que 
queia a la coberta no 
es canalitzava ni evacuava correctament. 

Posteriorment, el mes de juliol, es va substituir un vidre tren-
cat de les obertures superiors de la façana oest del pavelló. 

ACTUACIONS DE MANTENIMENT ALS EDIFICIS MUNICIPALS
També s’han canviat 
els detectors de pre-
sència de l’enllumenat 
del vestidors i banys, 
que es van malmetre 
per una tempesta.

Per altra banda, al 
Local Social s’han fet 
actuacions de repara-
ció i manteniment de 

paraments interiors verticals i s’han substituït les manetes de 
les portes de vidre de l’entrada principal a l’edifici per un altre 
sistema d’obertura, entre d’altres petites actuacions.

El 7 d’agost passat es va 
traslladar un conjunt de 
contenidors de recollida 
selectiva i de rebuig des 
del carrer de les Feixes 
Magres fins al final del 
carrer de la Riera del ma-
teix polígon, els dos car-
rers al polígon industrial "Les Ferreries". La mesura vol evitar 
els abocaments incontrolats de deixalles dels darrers mesos 
en l’esmentat polígon. 

CANVI D’EMPLAÇAMENT DE CONTENI-
DORS DEL POLÍGON INDUSTRIAL

Durant el setembre, l’Agència Catalana de l’Aigua està rfent 
actuacions en cursos fluvials del nostre municipi afectats per 
les avingudes i ventades de la tardor de 2014. Les actuacions 
es realitzen a les rieres Seca, Susvalls i Gotarra, en el seu pas 
pel terme municipal de Campllong, i consisteixen en la retira-

ACTUACIONS A RIERES SECA, SUSVALLS I GOTARRA

Durant els darrers mesos s’estan realitzant actuacions de manteniment de les rutes verdes municipals, concretament de la ruta 
verda del veïnat de la Bruguera i de la de la Riera Seca. S’ha fet la desbrossada de la vegetació d’aquests carrils, així com s’han 
eliminat branques i canyes que dificultaven el pas dels vianants i les bicicletes en diversos punts de la ruta verda de la Riera Seca.

MANTENIMENT DE RUTES VERDES

da de taps de vegetació així com l’aclarida de les plantes que 
obstaculitzen la circulació de l’aigua en cas d’avingudes, i el 
reperfilat de  les acumulacions de material, per tal de recupe-
rar la capacitat hidràulica d’aquestes rieres. Les actuacions 
són efectuades per l’empresa pública Forestal Catalana, SA. 
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Durant el mes de maig el Casal de Jubilats de Campllong, vam 
rebre una visita molt interessant dels mossos d’esquadra. Un dels 
seus representats, ens va fer una xerrada sobre consells de se-
guretat per preveure robatoris, i també ens van donar alguns con-
sells de com actuar en cas de furt a casa nostra. Tots nosaltres 
ho vam considerar molt interessant, ja que hi havia moltes estafes 
que desconeixíem. Ara ens sentim una mica més segurs i prepa-
rats dins les nostres llars. Val a dir però, que continuarem infor-
mant-nos per tal de no abaixar la guàrdia i estar sempre alerta!

Durant el mes de juny el que val la pena que us expliquem és 
la Diada del Soci! Com ja sabeu, fa tres anys que fem un dinar 
anual per tal d’agrair a tots als socis i sòcies del Casal de Ju-
bilats de formar part de la nostra entitat. És per aquest motiu 
que organitzem un dinar, o més ben dit una arrossada, que n’és 
l’element clau. Aquest any vam ser 117 persones! 

L’àpat, que va ser tot un èxit, es va finalitzar amb música de pri-
mera amb en Pep i la Ma José, que ens fan moure d’allò més! I a 
més, com a obsequi, aquest any, vam donar quelcom molt curiós 
a tots els assistents, un imant personalitzat amb una imatge de 

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG Campllong on hi havia gravat el motiu de la trobada, i que tenia 
una doble funció, ser un obridor d’ampolla. Quelcom molt útil. 
Durant el mes de juliol no hem fet gaires activitats extres or-
ganitzades pel casal, però tot i això, us hem de dir que hem ce-
lebrat i organitzat un munt de dinars i celebracions increïbles. 
Aniversaris, sants, celebracions de casaments... no hem parat ni 
una setmana! A més,  molts de nosaltres ens hem hagut de fer 
càrrec de néts i horts! Hem tingut molta feina. 

El mes de maig, el Local Social de Campllong va organitzar força 
activitats per a totes les edats, gustos i interessos. Per una banda, 
es va fer un intensiu de Parc de salut on es va procurar iniciar l’ope-
ració bikini de cara a l’estiu que va proseguir fins al mes de juny. 

També vam programar dues xerrades informatives sobre dro-
gues i sobre les xarxes socials i internet segura, que van expo-
sar els serveis socials i els Mossos d’Esquadra. La finalitat era 
donar a conèixer com es troben avui en dia aquestes temàtiques 
i com hi podem actuar. Pocs dies després, vam organitzar una 
sortida per anar al Camp Nou a veure el nostre jugador del Bar-
ça B, en Gerard Gumbau! Omplint tot un autocar, petits i grans hi 
vam anar i va ser tot un èxit. Ens va agradar molt i molt.

Finalment, l’última activitat de maig va ser el gran concert or-
ganitzat per la Jove Orquestra del Gironès. Una agrupació de 
gairebé 50 joves que ens va fer gaudir d’allò més amb el seu 
concert inspirat en músiques de pel·lícules. Amb ells va col·
laborar la Coral Sol Ixent de Fornells de la Selva.

LOCAL SOCIAL Durant el juny també es van fer diverses activitats pensades 
per a tots els públics. En aquest cas, vam iniciar el mes amb la 
gran actuació "Audiència I-Real", de Toni Albà, on van assistir 
un centenar de persones.  La setmana següent va tenir lloc el 
nostre ja tradicional taller d’elaboració de ratafia a càrrec de 
Lluís Carreras. Aquest any s’hi van fer més de 30 litres en to-
tal. Pocs dies després, encara al mes de juny i també al mes 
de juliol, vam seguir amb dos cursos de cuina, amb la nostra 
xef, la Montse Busquets, que va canviant el menú per variar 
el repertori. Aquesta vegada, el primer curs vam fer entrants 
variats d’estiu, pollastre picant i rebosteria de pasta de full; i 
al segon curs vam aprendre a fer més entrants variats, pastís 
d’albergínia amb tomàquet i mousse de llimona. Tot un encert.

Tanmateix, m’agradaria explicar-vos que el Restaurant del Local 
Social va organitzar durant el mes de juliol i agost les "Nits de 
Música i Alguna Cosa Més", cada divendres als exteriors del Local. 
Els grups que van venir van tocar tot d’estils diferents: rock, blues, 
versions, etc. Tot i que alguna nit va ploure i es va haver de fer a 
dins, els concerts van ser un èxit total. És per aquest motiu que 
el 4 i l’11 de setembre es duran a terme dos concerts més. En el 
concert del dia 4 es faran havaneres amb els Panxuts i el concert 
del dia 11 serà de guitarra i veu amb el duet A Pair Of One.

I finalment, durant el mes d’agost, el Local ha servit de seu per 
a trobades i activitats diverses com ara les xerrades lligades 
amb l’agermanament amb el poble de Sant Valentino, les acti-
vitats de festa major com ara la pel·lícula infantil o els jocs de 
taula, els concerts organitzats pel restaurant o bé els concerts 
del musicant. Música, rialles i alegria per tot arreu! 
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La llar d’infants el Tractoret enge-
guem de nou per 5è any!!! Us do-
nem a tots i a totes la benvinguda 
a aquest nou curs on nosaltres 
continuem amb la mateixa il·lusió i 
empenta!!!

Aquests primers dies estem en perí-
ode d’adaptació com cada curs, així 
que hem plorat una miqueta (però 

molt poc, eh?) i hem jugat i experimentat amb diferents racons 

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
de l’escola i del poble!! Ara ja no plorem així que començarem 
a fer feina de seguida, primer de tot parlant de la tardor i pre-
parant la castanyada!!! Ja veureu que divertit! Ja us anirem 
informant de com va tot… 

Si voleu aquest any també ens podeu seguir a través de la pà-
gina de facebook "El Tractoret Campllong". Allà cada setmana 
sortim ben guapos i guapes fent alguna activitat, jugant al patí, 
dormint…
 
Ens veiem aviat!!!

I durant el mes d’agost, que continua essent de celebracions, 
també hem fet una activitat extra, ja que en Xicu, del Local Social 
de Campllong, ens va convidar a berenar un divendres al vespre. 
Ens va agradar molt i n’estem molt agraïts. Ens va posar de tot, 
fins i tot cargols! Que n’estaven de bons! I el mes d’agost com ja 
sabeu, també hi ha la festa major, que també estem ben atrafe-

gats preparant àpats i acollint a la família a visitar-nos i a passar 
una bona estona a la plaça del poble a ballar una mica.

Aquests mesos en general ens han anat rodons! Actualment 
hem augmentat el nombre de socis del Casal i n’estem molt con-
tents! Moltes gràcies a tots i a totes!
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EL “CORO SA’MMALINDINE” PORTA LES CANÇONS DE L’ABRUZZO A CAMPLLONG

Com cada any, l’Associació Esportiva ha 
organitzat la 4a Duatló Camp a Través de 
Campllong, que s’engloba dins la lligueta 
de duatlons populars Terres de Segadors. 
En aquesta edició la duatló ha transcorre-
gut per camins, camps, boscos i corriols 
de Campllong i dels pobles veïns de Cassà 
de la Selva i Llambilles. Celebrada el dis-

sabte 24 de maig, va congregar més de 150 duatletes que van 
desafiar les inusuals altes temperatures de la jornada per gau-
dir d’un recorregut molt complet que combinava trams ràpids 
i divertits amb rampes pronunciades i vertiginosos descensos. 
La prova va comptar amb la participació de l’il·lustre campió 
del món de duatlons Francesc Freixer, que es va imposar amb 
claredat. D’altra banda, la parella local formada per la Judith 
Solench i l’Àngell Guich van guanyar en la categoria de pare-
lles mixtes. Des de l’Associació Esportiva no podem deixar de 

donar les gràcies a tots els col·laboradors que han ajudat en 
l’organització de la cursa, ja que sense la seva ajuda no haurí-
em pogut celebrar una prova de tan alt calibre. 

AE Campllong (1992)

4a DUATLÓ CAMP A TRAVÉS

Aquest any, la celebració de la revetlla de Sant Joan va aplegar 
unes 117 persones. A causa de la previsió del temps, el sopar es 
va fer a dins el Local Social. No hi va faltar l’alegria i la disbauxa 

fins ben entrada la matinada amb el ball i el continu "pim, pam, 
pum" dels petards a l’exterior. Esperem que l’any vinent, poder 
tornar fer el sopar a l’aire lliure.

SANT JOAN

El "Coro sa’Mmalindine" ha portat a Campllong les cançons i me-
lodies típiques de la regió de l’Abruzzo d’Itàlia. Fundat el 2005, és 
molt actiu a l’Itàlia i a l’estranger en la promoció de la Cultura Po-
pular de l’Abruzzo, tant que és una Associació d’Interès Nacional.

Dins els actes que han tancat les jornades d’intercanvis cul-
turals que preveu l’agermanament entre Campllong i San Va-
lentino in Abruzzo Citeriore hi ha hagut la participació de 35 
components del Cor Sa’Mmalindine, que van cloure la darrera 
conferència i també van actuar durant el sopar de Germanor 
que va tancar els actes de la Festa Major de Campllong. 

El darrer cap de setmana d’agost va tenir lloc l’última confe-
rència de les programades en els actes d’Agermanament entre 
Campllong i San Valentino que, a banda de la participació del 
Cor, va comptar amb la presència de la Sra. Francesca Guardi-
ola i Sala, Directora general de Relacions Exteriors de la Gene-
ralitat de Catalunya, la qual va exposar les mesures econòmi-
ques de l’UE en la programació 2014-2020.

Durant l’octubre es faran les jornades i seminaris al municipi 
de San Valentino a Itàlia, a on es desplaçaran per participar-hi 
representants de les associacions de Campllong, empresaris 
del municipi i un grup de joves que exposaran el seu treball 
referent a la memòria històrica que han realitzat aquest estiu. 

Francesca Guardiola i Sala, Directora general de Relacions Exteriors 
de la Generalitat de Catalunya

El "Coro Sa’Mmalindine durant la Festa Major de Campllong
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El casal de Campllong d’enguany ha seguit la línia dels darrers 
anys. Pensem que l’estiu i en general l’educació no formal s’ha de 
plantejar d’una manera oberta i lliure. Els infants gaudeixen amb 
la sensació de saber que estan en un espai i amb uns monitors que 
canalitzen aquesta llibertat i que els ofereixen propostes de lleure 
consensuades amb ells. Fins i tot sovint rebem les propostes i fem 
un esforç per fer-les viables. Perquè el casal són ells. Aquí poden 
sentir que són els protagonistes de l’activitat. Poden sentir que 
arriben a un lloc a on no són dirigits. Només vigilats i supervisats. 
Nosaltres només volem amb ells i marquem unes pautes de con-
vivència. Tot plegat, per tant, es pot resumir en dos espais: temps 
lliure i propostes d’activitats. L’un dóna sentit a l’altre. 

L’espai d’acollida matinal ensenya les cartes d’un casal sense 
barreres. Simplement arribem a un lloc tan obert com ens per-
met l’espai que fem servir i ens relacionem amb els companys 
i amb la llibertat. Això de bon matí es tradueix sobretot a l’es-
tada a la pista de davant l’Ajuntament. Punt de trobada del que 
volem que sigui una gran família.

Més tard, sovint després d’alguna activitat curta, i si pot ser a 
partir de les primeres veus que demanen esmorzar i no de l’ho-

ra, anem a esmorzar. L’espai d’esmorzar també és obert. Els 
infants tenen molt a oferir-nos. Ens relacionem entre iguals. La 
nostra feina ens obliga a posar límits i el nostre repte és fer-los 
sentir sense necessitat d’explicar-los com a tals. Si juguem bé 
amb això aconseguim ser més companys i no tant monitors.

I el casal proposa llavors l’activitat d’aquell dia. Hem vingut a 
aprendre. A aprendre de la llibertat d’escollir però també de les 
propostes concretes d’activitats i tallers. De la bicicleta però so-
bretot del grup que va en bicicleta. Dels jocs d’aigua però també 
dels perills de l’exposició al sol. Dels grups d’edat però també de 
la barreja d’edats. Del grup que tens però també del rol que vols 
desenvolupar en un altre grup. De l’experimentació de coses no-
ves i també dels jocs i activitats de sempre. 

El casal d’estiu ‘15 ha tingut com a eix d’animació el món del 
còmic. En tot cas això només és una proposta. Nosaltres sim-
plement hem fet caliu tot sortint al pati. El vincle tot ho pot. La 
llibertat és el nostre veritable eix d’animació. Salut i fins ben 
aviat!

Els monitors

EL CASAL DE CAMPLLONG
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Els Serveis Socials continuem 
promovent el benestar dels jo-
ves del poble portant a terme 
activitats d’oci i de temps de 
lleure que enriqueixen l’apre-
nentatge, augmenten la crea-
tivitat i aprenen mitjançant el 
treball en equip.

El Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt, ha parti-
cipat dins del casal d’estiu "El Castellet" amb el grup de 
joves "Els Senglanots", oferint els  tallers de fusteria i 
fotografia (Projecte Reactiva’t) aprofitant l’estiu per fer 
un servei al municipi, però a l’hora fos lúdic i tingués un 
benefici per al poble. Aquests tallers formen part d’un 
procés inicial a una activitat professional on han pogut 
experimentar, crear i col·laborar, per tal d’obtenir amb 
les seves mans un material de valor. 

Les activitats realitzades han estat organitzades per Joan 
Pedra i Jaume Roca, Educadors Socials del Consorci i Ivan 
Fernández, monitor del casal. Els dissenyadors, creadors 
i protagonistes d’aquestes activitats han estat 10 nois i 
noies de 15 a 17 anys del poble.

Dins del taller de fusteria s’han creat jocs gegants que han 
servit per amenitzar la festa amb els avis i els infants del ca-

sal. Aquests jocs es queden al poble per utilitzar-los en d’al-
tres festes que puguin fer-se al llarg de l’any. 

Per altra banda, els mateixos joves han aprofitat el taller de 
"Fotoacció" per començar a practicar algunes  tècniques del 
món de la fotografia amb l’objectiu de ser els futurs reporters 
de l’intercanvi de Campllong amb el poble de Sant Valentino in 
Abruzzo Citeriore (Itàlia). Unes sessions plenes de dinàmiques 
que ajudaven a fer més suportable les temperatures d’aquest 
juliol i alhora descobrir l’apassionant món creatiu que ofereix 
la fotografia.

Des del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt s’ha 
apostat per donar suport a la comunitat i a la ciutadania en el 
sentit ampli, oferint aquest tipus d’activitats que són la base 
per crear grups de joves compromesos amb el seu entorn més 
proper. Una empenta per tenir el millor planter pel futur dels 
nostres pobles!

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.  Ubicació: Oficines de 
l’Ajuntament

L’equip de Serveis socials bàsics de Campllong

CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONA-SALUT: ELS JOVES
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Grups, col·laboradors, escenaris, cadires, taulells, neveres, 
begudes, menjars, llibret, sorteigs, publicitat, activitats, ma-
terial necessari, horaris i una llarga llista de coses més. Així 
comença l’esbós de la Festa Major. Un esbós que amb els me-
sos es va definint però que fins quasi a l’últim moment que no 
veus que tot va correctament i pots gaudir d’aquell moment de 
satisfacció i d’alegria. I perquè això pugui succeïr, hi ha molta 
gent que hi treballa, tothom a la seva manera, amb el que pot 
i vol. És com una fórmula: de la suma d’esforços en resulta la 
Festa Major.

A partir d’aquí ja sou tots vosaltres qui gaudiu de les diferents 
activitats i féu que siguin més o menys concorregudes. En de-
finitiva, és la nostra Festa Major, la de tots nosaltres, els de 
darrera i els de davant la barra. Per a molts, sobretot per als 
més petits és una de les activitats més esperades al nostre 
calendari i l’excusa ideal per reunir-nos amb la nostra gent.

Enguany, el cap de setmana anterior, la Caminada nocturna i el 
Torneig de Tennis taula van encetar les activitats de la festa. 
Durant la setmana  es van fer: projectar una pel·lícula infantil, 
jocs de taula, Festa de l’escuma i Masterclass de Zumba.

I de seguida vam arribar al divendres, amb nervis i presses per 
tenri-ho tot a punt. Amb el Repicament de campanes l’inici oficial 
de la Festa Major, que va precedir la 9a Cursa de Cargols, el 
8è Rodacamps, la Cantada d’Havaneres amb les Anxovetes i el 
Concert Jove amb Crossing i l’Orquestra Di-Versiones.

El dissabte vam començar més tard les activitats ja que hi havia ac-
tes de l’Agermanament entre Campllong i San Valentino in Abruzzo 
Citeriore. A més de les xerrades i visites que tenien programades, 
van poder conèixer algun acte de la nostra Festa Major.

Les activitats del dissabte les va encetar la Cercavila amb les 
colles geganteres de Campllong  i rodalies.  Tot seguit es van 
fer sopars a la Fresca tot esperant el ball i l’actuació de DJ’s.

El diumenge es va celebrar la Missa amb acompanyament del 
Cor de Sant Andreu i després de tots els dinars familiars la 
mainada va poder Pintar al carrer i va gaudir de l’Animació 
infantil. També es van celebrar les Sardanes i seguidament el 
Concert i el Ball amb la Selvatana.

El dilluns a la tarda es va fer la Ruta en bicicleta pel poble i a la 
nit, Espectacle de Màgia i Concert amb el duet Biutysoul.

El cap de setmana següent, el dissabte es va fer el Sopar de Ger-
manor amb la participació de la Coral de San Valentino i el diu-
menge els partits de futbol sala entre casats/des i solters/es.

Des de la Comissió de Festes  volem agraïr la vostra participa-
ció a les diferents activitats i sobretot un fort agraïment a tots 
els col·laboradors que desinteressadament ens donen un cop 
de mà any rere any. 

Moltes gràcies a tots i totes!

FESTA MAJOR 2015
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La XIII edició del Cicle de música del país és va cloure el di-
vendres 28 d’agost passat amb un multitudinari concert de la 
Marina Rossell a la carpa de la plaça. El cicle va començar el 
dimarts anterior al local social amb un encantador espectacle de 
danses barroques catalanes, a càrrec del grup barceloní Xuri-
ach. Tres ballarins i dos instrumentistes van oferir als assistents 
un recull de les danses de saló que es ballaven a Catalunya en 
un moment històric on es barrejaven els estils italians, hispànics 
i catalans amb els nous aires que venien de França com a con-
seqüència de la Guerra de Succesió. L’elegància i empatia dels 
intèrprets van fer que els oients sortíssim encantats del recull 
coreogràfic del que vam gaudir.

El proper concert també va tenir lloc al Local social, aquest cop de-
dicat a la cançó popular. Amb la Neus Mar, una interessant cantant 
de Palafrugell a qui acompanyaven cinc músics, ens va delectar amb 
havaneres, cançó d’autor, boleros i balades en català i castellà.

Seguint la filosofia d’estils contrastats, el dijous 27 Joan 
Dausà va reunir a la carpa unes cinc-centes persones que 
vam gaudir de les cançons del mateix intèrpret acompanyat 

MUSICANT 2015
per la seva banda de rock i un quartet de corda. A més d’al-
guns temes d’autors com The Alan Parson Project i Carla 
Bruni, la sorpresa del concert va ser la entusiasta participa-
ció de la coral de San Valentino que aquells dies estava de 
visita al poble.

Tal i com deien al principi el cicle el va tancar el concert de 
la Marina Rossell en format de trio. La personalitat de la in-
tèrpret es va imposar des del primer moment a l’escenari. El 
concert va ser un emotiu tribut a Georges Moustaki, amb qui 
la intèrpret va col·laborar abans de morir aquest. A més, va in-
corporar al final del concert diversos temes del repertori nou-
centista català, que amb la seva personal versió va engrescar 
d’allò més a tots els assistents.

Com sempre, la valoració d’aquest cicle ha estat enormement 
positiva i des de l’organització de l’Ajuntament volem agrair a 
tots i totes els col·laboradors i col·laboradores, a les empreses 
patrocinadores i a les institucions públiques

Fins l’any que ve!

Joan Dausà

Xurriach Neus Mar

Marina Rossell
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És important vacunar-se aviat per estar correctament immu-
nitzat i poder evitar possibles complicacions greus. 
 
Tinc la grip o un refredat?
Moltes vegades a la consulta,  davant  la pregunta de si la per-
sona es vol vacunar, la resposta és que no perquè després es 
refreden més. És cert que ambdues malalties són víriques però 
el virus responsable de l’infecció és diferent en cadascuna. 

En aquest article intentarem clarificar les diferències: els seus 
símptomes, la prevenció, com evitar contagis, el tractament i 
quan cal consultar al personal mèdic.
 
El refredat comú:
És una malaltia lleu. Causa mocs, esternuts, nas tapat, mal de coll, 
tos, ulls plorosos i mal de cap. Acostuma a començar pel nas i la 
gola. Es sol curar en pocs dies i sense tractament. És normal patir 
entre 2 i 5 refredats a l’any. Els nens petits en tenen més.

Com prevenir-lo?
Es poden patir menys refredats si mantenim uns estils de vida 
saludable que afavoreixin el nostre sistema immunitari (dieta 
saludable, exercici adeqüat, rebaixar l’estrès i no fumar). A 
algunes persones els va bé la vitamina C o l’equinàcia. No hi 
ha vacunes pel refredat.

Com tractar-lo:
- Descansi  (dormi més, cuidi la seva alimentació, eviti el fred)
- Per al mal de cap o la febre, és útil, si no n’és al·lèrgic, el 
Paracetamol.
- Si fuma és convenient estar uns dies sense fer-ho i pot apro-
fitar per deixar de fumar definitivament
- Begui sovint aigua i infusions
- Faci vapors d’aigua per estovar els mocs
- Per la irritació de la gola van bé els caramels sense sucre
- Eviti tossir i gargamellar si no és per treure mocs. Ja que 
quan tus es rasca la gola i augmenta la irritació i la tos
- Per respirar millor a la nit i no tenir tanta sequedat i tos, posi 
un tros de ceba crua a la tauleta de nit
- Les persones amb asma han d’utilitzar els inhaladors i no han 
de prendre aspirina ni res que porti eucaliptus.
- Els antibiotics no curen el refredat.

La grip: 
També es considera una malaltia lleu però que pot arribar a 
causar complicacions importants sobretot en pacients d’alt 
risc (asma, diabetes, insuficiència cardíaca, persones grans...)  
Apareix en epidèmies sobretot a l’hivern. Causa febre alta, 
dolors musculars, mal de cap intens, nas tapat, mal de gola, 
tos seca i malestar general. Es cura aproximadament en una 
setmana, tot i que el cansament i la tos poder persistir dues 
setmanes més.

Com prevenir-la?
Les recomanacions són les mateixes que pel refredat comú 
i també s’aconsella la vacuna antigripal, que s’administra al 
CAP durant els mesos d’octubre i novembre.

Com tractar-la?
Les mesures a pendre són similars a les del refredat:
- Es recomana repòs al llit mentre es tingui febre o malestar 
general
- Beure més de dos litres de líquid al dia (aigua, sucs, infusi-
ons, sopes, caldos)
- Per la febre, el mal de cap o el malestar general, si no és 
al·lèrgic, prengui Paracetamol cada 6 hores
- Van bé les fregues de tota la pell amb una esponja mullada 
en aigua tèbia
- Evitar fumar
- No deixeu cap tractament que prengueu habitualment
- Els antibiòtics no tenen cap utilitat 

*L’automedicació amb antibiotics pot crear problemes 
de resistència que faran que el medicament no sigui 
efectiu quan calgui realment.

Com evitar el contagi de la grip o del refredat? 
El contagi es produeix mitjançant les mans i a través de l’aire.
- Renteu-vos sovint les mans.
- Utilitzeu mocadors d’un sol ús, llenceu-los en una bossa i 
lligueu-la
- Tapeu-vos la boca per tossir o esternudar
- Ventileu l’habitació diverses vegades al dia.

Diferències i coin-
cidències entre la 
grip i els refredats

GRIP REFREDAT

Començament De cop i volta A poc a poc

Febre 38 a 41 ºC A vegades

Dolor muscular Sí No

Mal de cap Sí / intens A vegades / lleu

Mal d’esquena Sí No

Estornuts Pocs Sí

Mal a l’empassar A vegades Sí

Picor als ulls A vegades Sí

Molts mocs A vegades Sí

Tos A vegades Sí

Equip dispensari Campllong
Dra. Ripoll i DUI Carol Soler

COMENÇA LA VACUNACIÓ CONTRA LA GRIP A PARTIR DE MITJAN OCTUBRE
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AQUEST PROPER TRIMESTRE...

 
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ ELS DIES:
El dijous, 15 d’octubre, el dimarts, 24 de novembre i el dijous, 17 de desembre

ACTIVITATS:
CAMINADA I CASTANYADA POPULAR
Diumenge, 8 de novembre

SOPAR-BALL DE TARDOR 
Dissabte, 16 de novembre

JORNADA DE PORTES OBERTES DEL MUSEU
DEL CAMP 
Diumenge, 17 de novembre

MARATÓ DE TV3 
 
Diumenge, 20 de desembre

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

Ajuntament de Campllong

JOC DE LA QUINA 
25, 26 i 27 de desembre 

I TOTES LES ACTIVITATS HABITUALS DE 
NADAL...
 
 
BALLS DE JUBILATS (preu: 7 € socis; 8 € no socis)
Els dimecres, quinzenalment:  
OCTUBRE: Dies 7 i 21  
NOVEMBRE: Dies 4 i 18
DESEMBRE: Dies 2 i 16




