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Carta de l’alcalde

Alguns dels lectors d’aquest butlletí que no viuen a 
Campllong o potser que hi viuen però que no tenen 
les antenes posades (vaja, que no llegeix o visualitza 
els nostres mitjans informatius: agenda, web, etc), 
dirà: "què s’empatolla l’Alcalde parlant d’anar a fer 
llenya?". En tot cas, aprofitem aquestes quatre rat-
lles per posar la informació al seu lloc, que segur 
anirem millor i, sobretot, perquè ningú no esperi res 
que mai no vindrà, o viceversa.
 
Des de fa ja molt de temps, l’Ajuntament tenia cer-
tes inquietuds pel que fa a les zones boscoses que 
estan a prop dels habitatges o empreses del munici-
pi. La llei d’acompanyament dels pressupostos de la 
Generalitat del 2015 preveia que les zones properes 
als llocs habitats, granges, empreses, naus i altres 
tinguin establertes unes franges de 25 metres de sal-
vaguarda dell foc. Es volen minimitzar així els riscos 
en cas d’incendi forestal. 

Després que sortís aquesta llei, les entitats supra-
municipals (Diputació i Consell Comarcal) es varen 
posar a treballar per elaborar un projecte que tin-
gués un àmbit d’aplicació global (en el nostre cas, 
tota la província) però que recollís totes i cadascuna 
de les particularitats de cada municipi. Per això ha 
calgut que treballessin conjuntament  la Diputació, el 
Consell i l’Ajuntament. 

En aquest moment no està gaire llunyà el dia en què 
aquest projecte estigui elaborat i que es pugui expo-
sar al públic. Farà que l’Ajuntament tingui l’obligació 
de fer complir els termes del projecte a cadascun 
dels propietaris que en quedin afectats. Així doncs, 
no és tracta de poder dir "com que m’afecta a mi, 
jo decidiré si netejo i aclareixo el bosc del costat de 
casa". L’assumpte és d’obligat compliment per a tot-
hom. En els casos d’aquells propietaris que, per les 
causes que sigui, no vulguin o no puguin executar els 
treballs, serà el propi Ajuntament qui ho farà de for-
ma subsidiària.

I ara que estem situats en la problemàtica de les 
franges de seguretat, si us hi vàreu fixar l’any pas-
sat, és va aclarir una mica la franja del bosc de Can 
Nosa que limita amb la zona urbana. Encara manca 
tallar alguna planta més, en tot cas molt poques, que 
segurament podrà treure el propietari aquest any 

quan tinguem a les nostres mans els planells i la me-
mòria del projecte ja aprovats. 

Però el que realment ús volia explicar és el tema de 
l’antic bosc del Mas Serinyà, ara zona verda munici-
pal, i que al llarg de molts de metres confronta amb 
la nostra zona industrial de les Ferreries. Per la seva 
frondositat ha esdevingut un perill i per això l’Ajun-
tament va fer pressupostar l’any passat la neteja de 
les franges. El fet de ser una quantitat important va 
fer que es postergués la neteja. 

Aquest any, davant la imminent obligació i després 
d’una bona pensada, el Consistori va decidir fer una 
prova i planificar unes parcel·les d’uns sis-cents me-
tres quadrats cadascuna, amb un total de catorze uni-
tats que si convenia podrien ser més, i fer un concurs 
públic d’adjudicació a la gent del poble, que treballin 
al poble o, simplement, que tingués el seu habitatge 
en un dels pobles veïns, amb algunes altres premis-
ses com contraure el compromís de fer les coses bé. 
O sigui, netejar el sotabosc i tallar solament el que 
cal tallar, i una fiança de dos-cents cinquanta euros 
per refermar tot això. 

Podem dir que en aquests moments tenim dotze 
d’aquestes parcel·les ja quasi netes, que els adjudi-
cataris han fet llenya, s’ho han passat bé, han ajudat 
a mantenir el sistema verd del poble i, fins i tot, algun 
d’ells a demanat alguna altra parcel·la més per conti-
nuar amb la seva tasca. Vista l’experiència, crec que 
no cal dir que l’any vinent podem tornar a repetir-la. 
A aquest ritme, el municipi té bosc per un mínim de 
dos anys més i, qui 
sap si després de 
veure aquesta ex-
periència tenim al-
gun propietari de 
boscos que també 
és vulgui apuntar 
a la iniciativa. En 
tot cas, celebrem 
que ha anat bé, 
diria que fins i tot 
molt bé! Salut a to-
tes i a tots.
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

ANAR A FER LLENYA
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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  
DE L’1 D’OCTUBRE DE 2015

1r.-  APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES AC-
TES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DEL DIA 30 
DE JULIOL DE 2015 i 2 DE SETEMBRE DE 2015 
S’acorda l’aprovació dels esborranys de les actes de dates: 
30/07/2015 i 2/09/2015. 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents felicitar els familiars dels infants 
nascuts en el municipi en el darrer mes. Els reunits manifesten confor-
mitat i, per unanimitat, acorden adreçar la comunicació proposada pel 
naixement de ÀLEX DÉU GARCIA. nascut el dia 17 d’agost proppassat i 
ANIOL PUGET PITIRIMOV, nascut el dia 25 d’agost proppassat.  

El Sr. Alcalde exposa les reunions a les quals el mes passat ha assis-
tit en l’exercici del seu càrrec i que són les següents:

- El dia 10 de setembre, reunió a Barcelona a amb el Director General de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), acompanyat del Tinent d’Alcalde de 
Riudellots de la Selva i el Cap d’Àrea de Medi Ambient – tècnic en saneja-
ment, depuradora– del Consell Comarcal de la Selva. Els tema tractat va 
ser demanar l’avançament de l’obra d’ampliació de l’EDAR de Riudellots 
de la Selva dins el pla 2016/2021 el màxim possible donada la seva situ-
ació precària, així com la desconexió de Friselva per donar una mica de 
marge a l’EDAR a l’espera de la seva ampliació. 

- El dia 14 de setembre de 2015, reunió amb el President de la Dipu-
tació de Girona, Sr. Pere Vila, per tractar diversos temes relacionats 
amb el municipi (Subvenció Fira, recurs subvenció de sega, ajuda per 
la impressió del llibre, subvenció per l’arranjament del camí se Sant 
Andreu Salou, el Museu, sanció per inspecció de l’IAE, etc.)

- El dia 16 de setembre de 2015, a la sessió extraordinària del Con-
sell d’Alcaldes per a la seva constitució. 

- Recentment ha parlat amb el Sr. Àlex Rocas, director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua a Girona, sobre les obres Riera Seca i Gotarra i 
del tema "illes de sorra i altres" per tal que les netegin i les treguin 
en punt conflictius. La resposta ha estat que en faran algunes però 
totes les que els sol·licita l’Alcalde, no. 

- També fa pocs dies ha tingut una entrevista amb l’empresa Louis 
Vuitton per tal d’arribar a un acord perquè els vehicles dels treba-
lladors de l’empresa puguin aparcar-se a les parcel·les propietat de 
l’Ajuntament de Campllong, mentre aquestes no siguin venudes. Cal 
buscar la fórmula per fer efectiva aquesta petició. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Els reunits volen fer constar els actes que ja s’han realitzat amb motiu 
de l’Agermanament entre Campllong i San Valentino in Abruzzo Citeriore 
i agrair a tots els ponents i gent que hi han assistit la seva participació. 

- 22/08/15 – Seminari "Desenvolupament sostenible i economia local".
- 29/08/15 – Conferència "Les polítiques europees i la crisi econòmica".

Igualment els regidors, comenten que els dies 27 al 29 d’agost ha 
visitat Campllong el "Coro Sa’Mmalindine" que ha portat a Campllong 
les cançons i melodies típiques de la regió de l’Abruzzo d’Itàlia, que 
ha participat a les jornades del dia 29 de l’Agermanament esmenta-
des i al sopar de germanor de la Festa Major.  

La regidora Sra. Roser Freixas, comenta amb els assistents com s’han 
desenvolupat els actes de la Festa Major d’enguany i la Comissió de fes-
tes n’ha fet una valoració molt positiva. Els actes han estat en la línia 
dels darrers anys, s’han destinat a tots els públics amb balls, orquestra, 
sardanes, concert per al jovent, caminada, sopars a la fresca...

Tot seguit, els regidors fan referència a la 12a edició del Musicant..., 
agraint a tothom qui  ha fet possible l’organització dels 4 concerts, tant 
a col·laboradors com al públic assistent, així com, especialment, al Sr. 
Albert Bosch que actua com a Director del Cicle des dels seus inicis. 

La Sra. Esther Roqueta, regidora responsable de l’organització dels 
cursos i activitats de lleure, fa un repàs als cursos que s’iniciaran 
l’octubre, en total uns 24 de 40 ofertats. Alhora, comenta una pro-
posta del professor de Country sobre classes de balls de saló, de la 
qual els reunits és donen per assabentats tot i que proposen que 
s’aclareixin els horaris d’ocupació de sales i els preus.  
 
La regidora de Salut i Benestar, Sra. Sílvia Bosch Agustí, exposa els 
següents punts:
- Comunica als assistents que s’ha canviat la sala per oferir el be-
renar els dies de ball de jubilats i que es realitza a la sala polivalent 
petita i així tenen més espai de ball . 

- Es confirma des de Consorci Benestar Social el servei de la rea-
lització de tallers de memòria per a la gent gran. El cost es manté  
respecte l’any anterior: 550 euros.
Taller de memòria. Municipi de CAMPLLONG
Dia, lloc  i hora: dijous, de 18:30 a 19:30, al Local Social.
Data d’inici: 15 d’octubre.
Data final: 17 de desembre.
10 sessions d’una hora de durada. Per tant, pels dies 15, 22 i 29 d’oc-
tubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre i 3, 10 i 17 de desembre de 2015.

- El 28 de setembre va assistir a una reunió amb tècnics del Consorci  
de Benestar Social per concretar dues formacions adreçades a pares 
d’adolescents. Els cursos són: 1) "REINICIEM-NOS PER UN BON US 
DE LES PANTALLES I DE LES APLICACIONS 2.0". A través del progra-
ma es pretén treballar els usos i mals usos, i problemes de les noves 
tecnologies, així com propostes per educar en usos saludables i infor-
mació dels recursos. 2)  "MONEO", programa centrat en treballar els 
factors de risc i protecció de l’entorn familiar per prevenir el consum 
de drogues entre els preadolescents. Pretén incrementar la informa-
ció sobre drogues que tenen els pares, millorar les seves habilitats 
educatives i clarificar la posició i consum de drogues. Queda pendent 
rebre més informació sobre el Programa gent gran de la comarca, en 
la línia de treball de "Cicle de xerrades terapeuta ocupacional".

4t.- ADHESIÓ A LA TARIFA PLANA SGAE, D’ACORD 
AMB EL CONVENI MARC SIGNAT L’ANY 2001 PER 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, LA FE-
DERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I LA SO-
CIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- ADHERIR-SE a la Tarifa Plana SGAE creada a l’empara 
del conveni subscrit entre l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General 
d’Autors i Editors (SGAE) i d’acord amb les següents clàusules: 

PRIMERA.- L’autorització concedida mitjançant el present docu-
ment per a la comunicació pública de les obres del repertori de petit 
dret administrades per la SGAE resta condicionada al pagament anual 

Cop d’ull a les actes municipals
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de les quantitats associades al tram d’habitants de l’entitat d’acord 
amb les taules de tarifes comunicades pels signants del conveni.

SEGONA.- Els espectacles no dramàtics organitzats per l’Ajunta-
ment que se celebrin amb preu d’entrada reduït, bonificat o subven-
cionat han de complir les mateixes obligacions que els que se cele-
bren amb accés gratuït i sense cap exigència prèvia.

TERCERA.- Per a l’aplicació de la TARIFA SIMPLIFICADA i, si es-
cau, de les deduccions que aquesta preveu, és condició indispensa-
ble que en el moment de la subscripció d’aquest document l’Ajunta-
ment reuneixi els requisits establerts pels signants del conveni i que 
compleixi els terminis de pagament i de comunicació del contingut de 
la programació previstos en la definició d’aquesta tarifa.

QUARTA.- La present adhesió a la TARIFA SIMPLIFICADA serà 
efectiva des de la data de la signatura i la seva vigència s’estendrà, 
com a mínim, fins al 31 de desembre del 2017.

L’Ajuntament desitja adherir-se a la TARIFA SIMPLIFICADA i opta 
per la següent fórmula: 

Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans de l’1 de maig del mateix 
exercici pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació 
sobre les activitats programades s’ha de facilitar en un termini no 
superior a 30 dies a partir de la seva celebració.

5è.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOSTARIS  2/2015. APROVACIÓ INICIAL
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari 
pressupostari núm. CE 2/2015, a finançar amb càrrec a nous ingres-
sos i al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i afec-
tat, segons el detall següent:

1. DESPESES:
 

Altes en aplicacions de desepeses

Aplicació Denominació Import

Prog. Eco.

342 633 Substitució enllumenat pista pavelló 7.997,91 €

337 626 Adquisició maquinari informàtic Local Social 4.275,46 €

1532 761 Tractament asfàltic vials municipi 8.094,14 €

459 619 Construcció mur carril bici 5.046,22 €

1531 619 Senyalització horitzontal vials urbans 8.243,77 €

Total 33.657,50

2- FINANÇAMENT:

Concepte Consignació 
necessàriaNúm Denominació

Ingressos de capital

751.01 Consell Català, subv. equipam. esport 6.598,54 €

87000 Romanent tresoreria despeses generals 8.243,77 €

87010 Romanent tresoreria afectat 18.815,19 €

Total finançament 33.657,50 €

6è. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOSTARIS  3/2015. APROVACIÓ INICIAL
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit 
pressupostari núm. SC 3/2015, a finançar amb càrrec a nous ingres-
sos, baixes de crèdits i al romanent líquid de tresoreria per a despe-
ses generals i afectat, segons el detall següent:

1. DESPESES:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació Denominació Import

Prog. Eco.

161 633 Millores subestació bomba-
ment aigües residuals 1.523,96 €

161 623
Millores sistema autoana-
litzador i telegestió aigua 
potable

4.037,00 €

454 619

PROJECTE: Millora i reposi-
ció sistema drenatge camins 
 
PROJECTE: Saneig de flon-
jalls  al camí de la Bruguera 
 
PROJECTE: Arranjament 
camí de veïnat de can Bosc 
a camí de Sant Andreu 
 
PRESSUPOST ACTUAL: Ar-
ranjament camins àrids re-
ciclats

12.082,71 €

7.258,45 €

49.815,00 €

1622 765 Consell Comarcal, adquisició 
contenidors resididus 4.934,00 €

TOTAL 79.651,12

2. FINANÇAMENT:

Concepte Consignació 
necessària

Núm. Denominació

Baixa de crèdits

454.765 Consell Comarcal, pavimentació tram 
camí Bruguera 26.371,16 €

Ingressos de capital

761.04 Diputació, subv. Pla Especial inversions 
sostenibles 10.872,62 €

761.05 Diputació, sub. extraordinària 20.000,00 €

87000 Romanent tresoreria despeses grals. 16.263,25 €

87010 Romanent tresoreria afectat 6.144,09 €

TOTAL FINANÇAMENT 79.651,12 €
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7è.- PLA ECONOMICO-FINANCER DE L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG. APROVACIÓ
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Quedar assabentats del resultat de l’avaluació de la 
regla de despesa efectuat per la Secretaria-Intervenció mitjançant 
Informe de data 27/02/2015.

SEGON.- Aprovar el Pla Economico-financer de l’Ajuntament en 
els termes que consten en document annex i que es considera part 
integrant d’aquest Acord.

TERCER.- Als efectes informatius, publicar el Pla Economico-fi-
nancer en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Així mateix, una còpia del Pla estarà a disposició del públic des de la 
seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

8è.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL 
DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL QUE 
ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL, DE 
MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FO-
RESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NU-
CLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES 
INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FO-
RESTAL, MODIFICADA PER LA LLEI 2/2014, DEL 
27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINIS-
TRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el 
que estableix la Llei 5/2003.

SEGON.- Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edi-
ficacions i instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimita-
ció són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les deter-
minacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.

TERCER.- Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·
lacions aïllades beneficiades per les franges de protecció són les que 
figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir 
al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de 
les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges 
de protecció de què es beneficien.

QUART.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de 
les disposicions de la Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos 
a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de delimitació per a 
portar a terme les obligacions que s’hi regulen. 

CINQUÈ.- Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 
5/2003 s’estableix sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de 
delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.

SISÈ.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de 
tenir en compte en l’elaboració dels instruments de planificació urba-
nística municipal i que les noves urbanitzacions que prevegin els plans 
d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit 
les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.

SETÈ.- Determinar que el traçat dels polígons obligats així com 
el traçat de la franja exterior de protecció poden estar subjectes a 

revisió i modificació mitjançant projectes executius o qualsevol altre 
tipus de document aprovat per l’ajuntament.

9è.- ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM 
D’ÚS I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER 
A L’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A L’APROFITA-
MENT PRIVATIU DE RECURSOS FORESTALS DE 
PARCEL·LES DE TITULARITAT MUNICIPAL DE 
CAMPLLONG. APROVACIÓ INICIAL
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal regula-
dora del RÈGIM D’ÚS I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A 
L’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A L’APROFITAMENT PRIVATIU DE 
RECURSOS FORESTALS DE PARCEL·LES DE TITULARITAT MUNICI-
PAL DE CAMPLLONG. Amb la redacció que a continuació es recull 
a l’annex. 

10è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 73/2015 A LA 96/2015
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funciona-
ment i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 28 de 
novembre-, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia dictades 
des de l’última sessió: 

Núm.: 73/2015
Ref.: Expedient matrimoni civil tramitat al Registre Civil de Campllong 
exp. núm. 02/2015 – Autorització i Delegació de la Formalització.

Núm.: 74/2015
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses. 

Núm.: 75015
Ref.: Inici expedient de baixa al padró d’habitants per inscripció indeguda. 

Núm.: 76/2015
Ref.: Avocació de competència d’atorgament de llicència urbanística 
a la Junta de Govern Local i delegació a primer tinent d’Alcalde. 

Núm.: 77/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística carrer Sant Jordi núms. 1-3.

Núm.: 78/2015
Ref.: Proposta de nomenament accidental. 

Núm.: 79/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 19/2015.

Núm.: 80/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 19/2015.

Núm.: 81/2015
Ref.: Avocació de competència d’atorgament de llicència urbanística 
a la Junta de Govern Local i delegació a primer tinent d’Alcalde.

Núm.: 82/2015
Ref.: Contractació ajudant peó Festa Major.

Núm.: 83/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística parcial primera ocupació de 
l’habitatge situat al Passeig de Campllong número 24 de Campllong.
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Núm.: 84/2015
Ref.: Trasllat informes tècnic referent a la llicència ambiental i a la 
protecció contra incendis per esmena. 

Núm.: 85/2015
Ref.: Trasllat informes tècnic referent a la llicència ambiental i a la 
protecció contra incendis per esmena. 

Núm.: 86/2015
Ref.: Canvi titularitat llicència activitats, de Vidres Tèrmics, s.l a Al-
dra Novis Barcelona, s.l.

Núm.: 87/2015
Ref.: Resolució per incorporació de canvi no substancial a l’activitat 
"Instal·lació per a la valorització de residus no perillosos" a nom de 
Xavier Alsina, SA – exp. 9/2006.

Núm.: 88/2015
Ref.: Resolució per incorporació de canvi no substancial a l’activitat 
"PLANTA DE FORMIGÓ FRESC" a nom de FORMIGONS ALSINA, S.L 
-exp. 2/2000.

Núm.: 89/2015
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses.

Núm.: 90/2015
Ref.: Contractació equip casal d’estiu 2015 – setembre. 

Núm.: 91/2015
Ref.: Expedient matrimoni civil tramitat al Registre Civil de Camp-
llong, autorització i delegació de la formalització. 

Núm.: 92/2015
Ref.: Aprovació línies fonamentals del pressupost 2016.
Del present Decret es fa constar la conformitat expressa dels regi-
dors presents a la sala. 

Núm.: 93/2015
Ref.: Concessió targeta aparcament individual a persones amb dis-
minució.

Núm.: 94/2015
Ref.: Autorització pas pedalada popular Fira de Santa Tecla de Cassà 
de la Selva. 

Núm.: 95/2015
Ref.: Autorització pas ruta amb BTT i caminada en motiu de la Festa 
Major del Remei. 

Núm.: 96/2015
Ref.: Nomenament d’Alcalde en funcions al Sr. David Bou i Valls, ti-
nent d’alcalde primer.

Els reunits se’n donen per assabentats. 

11è.- MOCIONS URGENTS. MOCIÓ DE SUPORT AL 
PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTE-
GA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA 
SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvice-

presidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per 
haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de 
Catalunya del 9 de novembre de 2014.

SEGON.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que 
fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics 
contra representants electes per impulsar processos democràtics.

TERCER.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Campllong amb el 
dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.

QUART.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al pre-
sident del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a 
les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans 
públics municipals.

12è.- PRECS I PREGUNTES
Els reunits acorden que la propera junta de govern es posposa 1 set-
mana i tindrà lloc el dia 15 d’octubre i no el dia 8 com correspondria.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 2015

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 1 D’OCTUBRE 
DE 2015
Els reunits acorden aprovar l’esborrany de l’acta de data 01/10/2015

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Freixas, en primer lloc, es refereix al recent traspàs del Sr. 
DIONÍS FRIGOLÉ I ESTEVA, treballador d’aquest Ajuntament i veí del 
Mas Dionís. Els regidors presents en l’acte acorden transmetre als 
familiars el sincer condol de la Corporació junt amb la manifestació 
de sentiment i respecte per tant sentida pèrdua. Alhora s’acorda po-
sar una esquela als diaris propers. 

El Sr. Alcalde comenta que, juntament amb l’Alcalde de Fornells de 
la Selva, va mantenir una reunió amb la Diputació de Girona per tal 
de saber l’anualitat d’execució de les obres d’eixamplament de la 
carretera que va de Campllong a Fornells i poder programar alhora 
les obres de construcció d’un carril bici al costat del mateix tram que 
executarien els dos Ajuntaments al mateix moment de les obres d’ei-
xamplament, amb el resultat que les obres es programen per l’any 
2017-2018. 

L’Alcaldia, per acabar, comenta que es faci costar a l’acta un resum 
de les activitats relacionades amb l’Agermanament amb el poble Ita-
lià de San Valentino AC. dels caps de setmana d’octubre:

CONFERÈNCIA DIA 03/10/2015: MEMÒRIA HISTÒRICA I IDENTITAT 
EUROPEA
Els participants a les conferències van ser un representant de l’Ajun-
tament que va presentar la història del segle XX de Campllong, dos 
representants del Museu d’eines antigues del camp i d’oficis tradici-
onals de Campllong que van presentar el Museu, el seu fons i objec-
tius i 11 joves de Campllong que van fer un treball comparatiu de la 
seva joventut amb gent gran del municipi. 
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CONFERÈNCIA DIA 10/10/2015: SOLIDARITAT INTERGENERACIO-
NAL EN EL MERCAT LABORAL I ECONOMIA LOCAL
Els participats de Campllong van presentar la Fira Comarcal de Pri-
mavera i la Festa Major de Campllong. També van participar dos 
empresaris del municipi exposant les seves activitats i les relacions 
amb Campllong. 

CONFERÈNCIA DIA 17/10/2015: MÚSICA TRADICIONAL EUROPEA
Els participants van ser dos músics de Campllong acompanyats d’una 
soprano van presentar el cicle Musicant que es celebra a l’agost anu-
alment a Campllong, així com la tradicional formació de cobla i un 
representant del Casal Rock va presentar la seva associació. Cal dir 
que en finalitzar la conferència es va realitzar un petit concert de 
música tradicional catalana. 

CONFERÈNCIA DIA 24/10/2015: POLÍTIQUES EUROPEES I CRISI 
ECONÒMICA
En aquesta conferència hi van participar l’Alcalde de Campllong que 
va fer una presentació del municipi i de l’església de Campllong, la 
Dinamitzadora del Local Social en representació del Casal de Jubilats 
de Campllong va fer una presentació de les activitats del casal i un 
empresari local que va parlar de les polítiques europees i la crisi 
econòmica. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
En el present punt pren la paraula la regidora Sra. Sílvia Bosch que 
comunica un canvi en la treballadora social del municipi que a partir 
d’ara anirà serà la Sra. Mònica Masó Mejias, treballadora social del 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt en substitució de la Sra. 
Núria Llinàs, treballadora igualment del Consorci. També forma part 
del serveis socials municipals la Sra. Anna Sala, educadora social 
del Consorci. 

Els regidors també volen donar compte que el mes d’octubre passat 
es van iniciar els cursos del curs 2015-2016 del Local Social. Delsd 38 
cursos programats se n’han acabat duent a terme 31.  

Per finalitzar, els regidors comenten que en el darrer casament 
que va tenir lloc a l’Ajuntament, es va deixar el davant de l’edi-
fici ple de papers, arròs, etc. Els reunits acorden que en pro-
pers casaments s’avisi als sol·licitants que queda prohibit tirar 
qualsevol cosa davant l’Ajuntament i que, després de l’acte, cal 
deixar-ho tot net.  

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

PRIMER.- Establir els dies 25, 26 i 27 de desembre de 2015 per a la 
realització del joc de la quina a Campllong, organitzat per aquests 
Ajuntament.

5è.- CONCESSIÓ D’AJUTS DE SUPORT ECONÒ-
MIC A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA  - ANY 
2015. APROVACIÓ.
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

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

Núm. 
exp.

Grau depen-
dència

Import 
atorgat

Dte. 50% 
SAD Aj.

Total a 
percebre

1/2015 Grau III nivell 1 2.625 0 2.625,00

2/2015 Grau III nivell 1 2.625 826,74 1.798,27

3/2015 Grau III nivell 2 3.000 0 3.000,00

4/2015 Grau III nivell 2 3.000 0 3.000,00

5/2015 Grau II nivell 2 1.875 0 1.875,00

6/2015 Grau III nivell 2 3.000 0 3.000,00

TOTAL 15.298,27

 
6è.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINI-
TIVA DE DIVERSES ORDENANCES REGULADO-
RES DE PREUS PÚBLICS
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- DONAR-SE per assabentat de l’aprovació definitiva de 
les modificacions d’ordenances i reglaments següents: 

1.- Modificació de l’annex de tarifes dels cursos 2014/2015 de l’or-
denança número 26 de preu públic per l’assistència a cursos, jorna-
des, tallers, casals o altres activitats culturals, de lleure, esportives, 
formatives o lúdiques.

2.- Modificació del Reglament regulador del procediment de 
preinscripció, matrícula i règim intern de la llar d’infants.  

3.- Modificació de l’Ordenança núm. 20 reguladora de la taxa per la 
prestació del servei de llar d’infants.  

4.- Modificació de l’ordenança fiscal núm. 19 reguladora del preu pú-
blic per la utilització de les sales i dependències municipals.

7è.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FIS-
CALS MUNICIPALS 2016. APROVACIÓ PROVISI-
ONAL
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i se-
güents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es 
relacionen:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 - REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CEMEN-
TIRI
Cal modificar els articles: 
6è. Quota tributària: Conservació Cementiri: per cada nínxol 25 €:  
Augmentar 5 € per cobrir el cost del servei. 
INGRESSOS PADRÓ: 112 REBUTS X 25€ = 2.800. €  - 112 REBUTS X 
30€ = 3.360 €  
DESPRESES: JARDINERIA 1.050 € OBRES DE MANTENIMENT 2.500 
€ - TOTAL 3.550 €. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 - REGULADORA DE LA TAXA 
PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT 
I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS UR-
BANS
Cal modificar els articles:
Art. 5.1 Treure el nom MAS CANYET en la tarifa CONTENIDOR DE 
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REBUIG D’UTILITZACIÓ MIXTA per tal que es pugui aplicar la tarifa 
a altres activitats. 
Art. 6 A) Bonificacions per a la bona gestió de les deixalles. Cal treure 
les bonificacions per abocar en contenidors de rebuig. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 - REGULADORA DE L’ESCA-
LA D’ÍNDEXS DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMI-
QUES  
Cal modificar l’article: 
Art. 2 – coeficients:
Categoria I amb percentatge 1,50%: passa a 1,60%.
Categoria II amb percentatge 1,10%: passa a 1,20 %.
Categoria III amb percentatge 1,10%: passa a 1,30 %.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 - REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPE-
CIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
Cal modificar l’article:
Art. 7 H).- Parades de productes artesans: 
Parades de productes artesans:

De 0 a 2 m....................................................................40,00 €
De 3 a 4 m....................................................................50,00 €
De 5 a 6 m....................................................................60,00 €
De 7 a 8 m....................................................................70,00 €
De 9 a 10 m .................................................................85,00 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 - REGULADORA DE LES TA-
XES PER L’ESTUDI, ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
I LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC I DE CONTROL 
AMBIENTAL
Cal incloure les llicències de primera ocupació parcials i alhora cal 
complimentar l’emissió d’informes tècnics o jurídics a les tramitaci-
ons o modificacions d’instruments de gestió privada. 
Cal modificar l’article:
- Llicència de primera ocupació totals o parcials:
Residencial: 100,00.€
Industrial:  120,00.-€

- Tramitació d’instruments o modificació d’instruments de gestió 
d’iniciativa privada:

· Estatuts i bases d’actuació del sistema de reparcel·lació en les 
modalitats de compensació bàsica/compensació per concertació: 
520,00 €
· Projectes de Reparcel·lació: 750,00 €
· Informe jurídic: 50,00 €
· Informe tècnic: 50,00 €
· Informe tècnic extern: Segons cost de l’empresa/entitat emissora. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 
REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE  
CLAVEGUERES
Atenent les despeses del manteniment de la xarxa de clavegueres, 
es proposa augmentar la tarifa mínima d’ús industrial a 100 € .

ORDENANÇA FISCAL NÚM.15 - REGULADORA DE LA TAXA 
PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LO-
CAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS 
DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Atenent les darreres novetats judicials en relació a la Taxa regulada 

per aquesta ordenança, cal la modificació dels següents articles: 
Article 2  i 3 queda redactat tal com segueix:

“Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització 
privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o en-
titats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de submi-
nistraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o 
una part important del veïnat. 

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que 
per la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar ante-
nes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui 
sigui el titular de les xarxes.

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als 
apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electrici-
tat i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parci-
alment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic 
municipal.

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança suposa 
l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilit-
zació privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o 
vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació 
dels serveis de subministraments d’interès general.

5. L’Empresa "Telefónica de España S.A.U", a la qual va cedir Te-
lefónica SA els diferents títols habilitants relatius a serveis de teleco-
municacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè 
el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus 
ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.

Les restants empreses del "Grup  Telefònica" estan subjectes al pa-
gament de la taxa regulada en aquesta ordenança. 

6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present ordenança 
les empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar 
els serveis de comunicacions electròniques, quan no siguin titulars 
de les instal·lacions.

Article 3r. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de 
serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin 
a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de pro-
veïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat i altres d’anà-
logues, independentment del seu caràcter públic o privat. 

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels 
esmentats serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores 
dels mateixos. 

També seran subjectes passius les empreses que exploten xar-
xes de comunicació electrònica mitjançant sistemes de fibra òp-
tica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica quan en siguin 
titulars.

2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de sub-
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jectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què 
es refereix l’apartat anterior que són titulars de les corresponents 
xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments.

3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els 
resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors estan sub-
jectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via 
pública, regulada en l’ordenança fiscal corresponent."

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 - REGULADORA DE LA TAXA 
PEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
Vist l’estudi econòmic presentat per l’empresa gestora del servei 
(PRODAISA), l’augment proposat a les tarifes vindrien a ajustar el 
cost del servei que actualment és deficitari. Alhora, cal regular els 
supòsit de fuita no atribuïble a l’abonat: 

La tarifa d’ús domèstic s’augmenta un 1,89% i la industrial un 1,88% 
quedant de la següent forma: 

Tarifa:
Quota de servei domèstic: 6,2150 €/abonat/mes.
Quota de servei industrial: 13,2450 €/abonat/mes.

"Quantia en supòsits de fuita: 
En els supòsits de fuites d’aigua, degudament acreditades com 
un fet fortuït no atribuïble a negligència de l’abonat que s’hau-
rà d’acreditar per mitjà dels documents justificatius expedits per 
l’instal·lador homologat, sense perjudici que aquesta pugui ésser 
verificada per aquest Ajuntament si ho considera necessari, es 
procedirà a la baixa del rebut emès en el període en què s’ha 
produït la fuita i el càlcul del nou rebut es realitzarà segons es 
descriu:

- Es prendrà com a nou volum de m3 consumits el que resulti de fer 
la mitjana aritmètica pel mateix període de consum dels dos darrers 
anys."

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

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tin-
guin un interès directe o en resultin afectats, en els termes previstos 
a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, po-
dran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que esti-
min oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense 
haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran defi-
nitivament aprovats.

8è.- PRESSUPOST EXERCICI 2016. APROVACIÓ INICIAL

Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL per a 2016 i 
les seves BASES D’EXECUCIÓ, anivellat en despeses i ingressos en 
la quantitat de: un milió vint-i-quatre mil nou-cents trenta-cinc euros 
amb setanta-nou cèntims d’euro (1.024.935,79 €), de conformitat 
amb el resum que segueix:

DESPESES AJUNTAMENT

CAPÍTOL 1 Despeses de personal 225.055,00

CAPÍTOL 2 Despeses corrents en béns i serveis 597.890,79

CAPÍTOL 3 Despeses financeres 3.450,00

CAPÍTOL 4 Transferències corrents 98.440,00

CAPÍTOL 5 Fons de contingència 0,00

CAPÍTOL 6 Inversions reals 51.900,00

CAPÍTOL 7 Transferències de capital 0,00

CAPÍTOL 8 Actius financers 0,00

CAPÍTOL 9 Passius financers 48.200,00

TOTAL DESPESES 1.024.935,79

INGRESSOS AJUNTAMENT

CAPÍTOL 1 Impostos directes 423.070,00

CAPÍTOL 2 Impostos indirectes 40.000,00

CAPÍTOL 3 Taxes, preus públics i altres in-
gressos

275.060,00

CAPÍTOL 4 Transferències corrents 236.387,59

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 33.490,00

CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals 0,00

CAPÍTOL 7 Transferències de capital 16.937,20

CAPÍTOL 8 Actius financers 0,00

CAPÍTOL 9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.024.935,79

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

PLANTILLA DE PERSONAL 2016

Grup Núm. Vacants

Personal funcionari

Habilitació de caràcter nacional:
· Subescala secretaria-Intervenció 
- Secretari/a-Interventor

A-1 1 -

Escala Administració General:
· Subescala Auxiliar
- Auxiliar administratiu/va

C-2 1 -

Personal laboral

Personal laboral fix/permanent

Arquitecte/a tècnic/a A-2 1 -

Animador sòcio-cultural C-2 1 1

Auxiliar admistratiu/va C-2 1 1

Operari manteniment AP 1 1

TERCER.  Aprovar per a l’exercici 2016 el pressupost de la societat 
Campllong Iniciatives SA per un import de 26.040 €  i  el de l’Organis-
me Autònom Museu d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals 
de Campllong per un import de 13.500,00 € així com l’estat de conso-
lidació amb el pressupost municipal, amb un total de 1.035.035,79 € 
tal i com s’indica a continuació:
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DESPESES

AJUNTAMENT MUSEU DEL 
CAMP

CAMPLLONG 
INICIATIVES

AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLIDAT

CAPÍTOL I 225.055,00 0,00 0,00 - 225.055,00

CAPÍTOL II 597.890,79 13.400,00 6.715,00 - 618.055,79

CAPÍTOL III 3.450,00 100,00 2.825,00 - 6.375,00

CAPÍTOL IV 98.440,00 0,00 2.000,00 29.440,00 71.000,00

CAPÍTOL V 0,00 0,00 0,00 - 0,00

DESPESES CORRENTS 924.835,79 13.500 11.540,00 29,440,00 920.435,79

CAPÍTOL VI 51.900,00 0,00 0,00 - 51.900,00

CAPÍTOL VII 0,00 0,00 0,00 - 0,00

DESPESES DE CAPITAL 51.900,00 0,00 0,00 - 0,00

CAPÍTOL VIII 0,00 0,00 0,00 - 0,00

CAPÍTOL IX 48.200,00 0,00 14.500,00 0,00 62.700,00

DESPESES FINANCERES 48.200,00 0,00 14.500,00 0,00 62.700,00

TOTAL 1.024.935,79 13.500,00 26.040,00 29.440,00 1.035.035,79

INGRESSOS
AJUNTAMENT MUSEU DEL 

CAMP
CAMPLLONG 
INICIATIVES

AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLI-
DAT

CAPÍTOL I 423.070,00 0,00 0,00 - 423.070,00

CAPÍTOL II 40.000,00 0,00 0,00 - 40.000,00

CAPÍTOL III 275.060,00 11.900,00 0,00 - 286.960,00

CAPÍTOL IV 236.378,59 1.600,00 25.940,00 29.440,00 234.478,59

CAPÍTOL V 33.490.00 0,00 100,00 - 33.590,00

INGRESSOS CORRENTS 1.007.998,59 13.500,00 26.040,00 29.440,00 1.018.098,59

APROF. URB. 0,00 0,00 0,00 - 0,00

TOT. REC. ORDIN. 1.007.998,59 13.500,00 26.040,00 29.440,00 1.018.098,59

CAPÍTOL VI 0,00 0,00 0,00 - 0,00

CAPÍTOL VII 16.937,20 0,00 0,00 - 0,00

ING. CAPITAL 16.937,20 0,00 0,00 - 0,00

CAPÍTOL VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.024.935,79 13.500,00 26.040,00 29.44,00 1.035.035,79

 9è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 97/2015 A LA 105/2015
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funciona-
ment i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 28 de 
novembre-, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia dictades 
des de l’última sessió: 

Núm.: 97/2015
Ref.: Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses. 

Núm.: 98/2015
Ref.: Trasllat informe tècnic referent al projecte executiu i l’estudi de 
seguretat i salut del projecte "Club Esportiu les Gavarres". 

Núm.: 99/2015
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la proposta de toponímia local 
de senyalització a l’accés del Club Esportiu les Gavarres.

Núm.: 100/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 21/2015.

Núm.: 101/2015
Ref.: Expedient matrimoni civil tramitat al Registre Civil de Campllong 
exp. núm. 34/2015 – Autorització i Delegació de la Formalització. 

Núm.: 102/2015
Ref.: Convocatòria de concurs públic per l’atorgament de llicències 
per a l’ocupació temporal per a l’aprofitament privatiu de recursos 
forestals de parcel·les de titularitat municipal. 



El gra i la palla A11

Cop d’ull a les actes municipals 
Núm.: 103/2014
Ref.: Sol·licitud de bestreta al servei de recaptació de Xaloc a compte 
dels rebuts domiciliats

Núm.: 104/2015
De declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.

Núm.: 105/2015
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la uti-
lització de les sales i dependències municipals (núm. 19)

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 25 DE NOVEMBRE DE 2015

ÚNIC.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES PER LES 
MESES ELECTORALS A LES ELECCIONS A LES 
CORTS GENERALS QUE TINDRAN LLOC EL PRO-
PER DIA 20 DE DESEMBRE DE 2015

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

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDI-
NÀRIA DEL DIA 29 D’OCTUBRE  DE 2015 
Els reunits acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
29/10/2015

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:

- Dia 6 de novembre, Comissió d’Urbanisme a Ripoll.

- Dia 23 de novembre, visita del Sr. David Prat, subdirector General 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, entre els temes 
que s’han tractar, es ressalta que s’està treballant pel projecte de la 
carretera que va de Campllong a Riudellots de la Selva i d’un carril 
bici que enllaci amb el carril bici ja existent de Campllong.

- Dia 26 de novembre, reunió de Consell d’Alcaldes, on s’han tractat te-
mes urgents i d’immediat compliment com són totes les obligacions en 
relació a la Llei de transparència que passa a ser d’obligat compliment 
a 1 de gener del 2016 i que aquest Ajuntament hem de fer els possibles 
pel compliment d’aquesta llei i la subvenció FEDER relacionada amb el 
turisme i amb els projectes de connexió de pobles veïns.

- En el dia d’avui, també he assistit a la reunió de Junta General 
del Consorci de Benestar Social. Ofereixo l’assistència d’aquestes 
reunions a la Sra. Sílvia Bosch, en el cas que a ella li sigui possible.

El Sr. Alcalde proposa als assistents donar el condol a la família FRIGOLÉ 
atès la pèrdua del company DIONÍS FRIGOLÉ ESTEVE que malauradament 
ens ha deixat. L’Ajuntament de Campllong, atès la tasca que el Sr. Dionís 
ha desenvolupat en aquesta institució com agutzil i peó del poble durant 
molts anys, cuidant-lo amb estimació i amb cura de que tot funcionés, vol 

agrair sincerament els seus serveis prestats a aquesta institució i al poble 
de Campllong i manifestar que per qualsevol necessitat que sorgeixi a la 
família l’Ajuntament de Campllong els atendrà. Els reunits manifesten con-
formitat i, per unanimitat, acorden adreçar la comunicació proposada per 
la defunció de DIONÍS FRIGOLÉ ESTEVE el passat dia 29 d’octubre.  

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El regidor Sr. Eliseu Carreras i Cortés exposa que s’estan desenvolu-
pant diverses actuacions que són:

- Arranjament del Camí de Can Bosch a Sant Andreu Salou.
- Actuació al camí de Can Mas a Can Tomàs en canviar un tub que s’ha 
hagut de posar més gran. S’ha aprofitat l’ocasió per netejar la cuneta.

El Sr. Eliseu també exposa que en els dies passats va tenir una reunió 
amb la fundació EMYS per un projecte al voltant del riu Onyar junta-
ment amb els municipis de Riudellots de la Selva i Sant Andreu Salou.

També vol manifestar que el dia 7 de novembre passat es va cele-
brar, com cada any, el sopar-ball de tardor organitzat pel "Museu 
d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals de Campllong". El 
dia següent, dia 8, es va fer una jornada de portes obertes al Museu.

La Regidora Sra. Roser Freixas comenta que en data de 8 de novembre 
es va realitzar l’onzena marxa popular de Campllong al matí i la casta-
nyada popular a la tarda, organitzada enguany per l’Associació Esportiva 
CAMPLLONG i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Campllong, amb 
una participació de 170 persones a la caminada i unes 120 persones 
a la castanyada. Ambdues activitats van ser molt ben acollides i varen 
participar gent de totes les edats. Agraïm la participació de l’Associació 
Esportiva Campllong en el desenvolupament dels actes.

4t.- TRANSACCIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS DE 
LES PARCEL·LES MUNICIPALS SITUADES AL C/ 
CAMÍ VELL DE RIUDELLOTS CANTONADA CAR-
RER CAMÍ DE FORNELLS
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- DECLARAR el desistiment a l’expedient alienació de 4 so-
lars municipals sòl industrial -A,B,C I G- del polígon industrial "Les 
Ferreries" de Campllong.

5è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE 
DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ 
DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANIT-
ZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFI-
CACIONS I LES INSTAL·LACIONS SITUADES EN 
TERRENYS FORESTALS.
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR definitivament el plànol de delimitació de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
i nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en 
terrenys forestals.

6è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 106/2015 a la 124/2015.
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Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funciona-
ment i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 28 de 
novembre-, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia dictades 
des de l’última sessió: 

Núm.: 106/2015
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 107/2015
Ref.: Avocació de competència d’atorgament de llicència urba-
nística a la Junta de Govern Local i delegació a primer tinent 
d’Alcalde.

Núm.: 108/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística parcial primera ocupació de 
l’habitatge situat al Passeig de Campllong número 22 de Campllong.

Núm.: 109/2015
Ref.: Sol·licitud de portal de serveis electrònics a l’AOC.

Núm.: 110/2015
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la compatibilitat urba-
nística de l’activitat ramadera que es desenvolupa a la finca Cal 
Xurlo. 

Núm.: 111/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 22/2015

Núm.: 112/2015
Ref.: Convocatòria de concurs públic per l’atorgament de llicèn-
cies per a l’ocupació temporal per a l’aprofitament privatiu de 
recursos forestals de parcel·les de titularitat municipal. 

Núm.:113/2015
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció i afectació de 
la via pública i altres elements de domini públic de la llicència 
d’obres exp. 11/2015, instal·lació piscina c/ sant Dionis, 5.

Núm.: 114/2015
De declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.

Núm.: 115/2015
Ref.: Liquidació de taxes per tramitació de dos expedients de 
Declaració d’innecessarietat de llicència urbanística de parcel·
lació. 

Núm.: 116/2015
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 117/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 27/2015.

Núm.: 118/2015
Ref.: Aprovació Plans de Seguretat i Salut.  

Núm.: 119/2015
Ref.: Devolució paga extraordinària i addicional del mes de de-
sembre de 2012.

Núm.: 120/2015

Ref.: Convocatòria de concurs públic per l’atorgament de llicèn-
cies per a l’ocupació temporal per a l’aprofitament privatiu de 
recursos forestals de parcel·les de titularitat municipal. ATOR-
GAMENT PARCEL·LES 

Núm.:121/2014
Ref.: Sol·licitud de disposició de fons procedents de l’operació 
de préstec contractat amb La Caixa. 

Núm.: 122/2015
Ref.: Generació de crèdit exp. GC4/2015.

Núm.: 124/2015
Ref.: Baixa d’ofici del padró municipal d’habitants.

Núm.: 124/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 29/2015.

Els reunits és donen per assabentats. 

Una vegada analitzats els assumptes inclosos en l’ordre del dia 
i abans de procedir a les mocions i precs i preguntes, es passen 
a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia per via de la 
urgència ratificada i aprovada en aquest ple en el primer punt 
de l’ordre del dia:

1r.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRES-
SUPOSTARIS 5/2015, APROVACIÓ INICIAL.
Els reunits, per unanimitat ACORDEN:

3. DESPESES

Altes en aplicacions de despeses

Aplicació Denominació Import

Prog. Eco.

337 622 Tancament magatzem Local Social 2.583,96

337 623 Adquisició maquinària Local Social 400,00

920 625 Adquisició mobiliari 2.897,66

TOTAL 5.881,62 €

4. FINANÇAMENT

Concepte Consignació 
necessària

Núm Denominació

Ingressos de capital

87010 Romanent tresoreria afectat 5.881,62 €

TOTAL FINANÇAMENT 5.881,62 €

2n.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOSTARIS 6/2015, APROVACIÓ INICIAL.
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de transferència de crè-
dit TCD 6/2015 del pressupost de despeses de la Corporació, que tot 
seguit es detalla: 
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PARTIDES QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR

PARTIDA Denominació Import

Fun. Eco.

150 131 Retribucions personal laboral 
temporal Brigada

4.000 €

231 250 Treballs efectuats per AA.PP - 
Serveis Socials

500,00 €

337 131 Retribucions personal laboral 
temporal casals

2.400,00 €

337 221 Subministre gas i electricitat Lo-
cal Social

6.750,00 €

342 227 Neteja pavelló 4.400,00 €

311 480 A famílies i institucions sense fi 
de lucre  - sanitat

600,00 €

TOTAL 18.650,00 €
 

PARTIDES QUE ES PROPOSEN MINORAR

PARTIDA Denominació Import

Fun. Eco.

454 210 Manteniment camins veïnals i 
recs

4.000 €

439 622 Equipament comerç-supermercat 5.000,00 €

920 227 Treballs tècnics i de neteja de 
serveis generals

3.000,00 €

011 310 Interessos préstecs 450,00 €

TOTAL 18.650,00 €

3r. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PREUS DEL 
MENÚ DEL BAR-RESTAURANT LOCAL SOCIAL. APRO-
VACIÓ.
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del preu del menú 
del Bar-Restaurant del Local Social passant d’un preu de 18,00 euros 
a 20,00 euros, atès que els preus dels proveïdors han incrementat i 
que la concessionària ja porta un termini d’explotació de 18 mesos 
de la concessió.

7è .- MOCIONS URGENTS 
Cap 

8è.- PRECS I PREGUNTES
El Senyor Alcalde, LLUIS FREIXAS I VILARDELL, proposa al Ple 
que la sessió ordinària que correspondria celebrar-se el mes de 
desembre, concretament a l’últim dijous de cada mes, segons el 
cartipàs municipal, atès que aquest dijous de desembre s’escau 
en el dia 31 i que és un dia de vigílies, es celebri el ple del mes de 
desembre el dia 29.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 15 D’OCTUBRE DE 2015

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 13 D’AGOST 
DE 2015

Els reunits acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
13/08/2015.

2n.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES. ATORGA-
MENT 
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- ATORGAR I NOTIFICAR als interessats les llicències 
per a l’execució de les obres que seguidament es detallaran amb 
les determinacions imposades a la llicència i que s’especifiquen a 
continuació i en compliment de les prescripcions dels informes sec-
torials que anteriorment s’han transcrit i que s’adjunta còpia com a 
documentació annexa a la present llicència:

EXP. NÚM. 13/2015
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 05/10/2015
Promotors: NUMAPI, S.L. 
Obres autoritzades: Ampliació nau compartimentada .
Emplaçament de les obres: Parcel.la 19 – Pol. Industrial Les Fer-
reries. 
La llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perju-
dici de tercers.
Liquidacions tributàries (provisional): ICIO – 6.515.- € / TAXA 
– 600 € 

IMPORT TOTAL FIANCES A SATISFER: 4.767,74 €
Per a residus de la construcció i demolició: 2.467,74,00 €.
En relació a la garantia per l’afectació de la via pública: 2.300,00 €.

3r.- SUBVENCIONS.TRÀMITS DIVERSOS.

3.1.- ACCEPTACIONS
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

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

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona.
DATA ACORD: 01/09/2015.
EXPEDIENT: AC/12516.
CONCEPTE: Millora i reposició del sistema de drenatge dels camins 
veïnals del municipi. 
IMPORT SUBVENCIÓ: 10.872,62 €.
IMPORT A JUSTIFICAR: 12.082,71 €.
ADJUDICAR ABANS DE: 31/12/2015.
JUDTIFICAR ABANS DE: 30/11/2016.

ACORD: Resolució de la director general d’Administració Local.
DATA ACORD: 14/09/2015
EXPEDIENT: 72
CONCEPTE: compensacions econòmiques a favor de l’Ajuntament 
que abonin retribucions a determinats càrrec electes 2015.
IMPORT SUBVENCIÓ: 13.129,32 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 12.082,71 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 31/01/2016

3.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. AGERMANAMENT. 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ .
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Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, a través d’una sol-
licitud a la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva 
per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes 
i activitats culturals d’interès públic local, per al finançament par-
cial de les despeses extraordinàries no contemplades en els actes 
d’agermanament del municipi de Campllong amb el municipi d’Itàlia 
San Valentino in AC. 

4t.- AMPA LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG “EL 
TRACTORET”. CONCESSIÓ AJUT ECONÒMIC.
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Atorgar amb la finalitat exposada un donatiu d’import 
150 €. 

SEGON.- Condicionar el pagament de l’import a la presentació 
prèvia de factures originals o còpies compulsades per import igual o 
superior a l’atorgat, en un termini màxim de 31 de juliol del 2016 i pel 
funcionament del curs escolar 2015-2016.

5è.- ANNEX DEL CONVENI MARC DE DELEGA-
CIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I 
EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER 
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
SELECTIVA I VALORITZACIÓ DEL PAPER I CAR-
TRÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS DELS RESI-
DUS MUNICIPALS. APROVACIÓ. 
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Traslladar al Consell Comarcal del Gironès la voluntat 
de l’Ajuntament de Campllong de participar en la licitació conjunta 
dels contenidors de recollida selectiva de càrrega lateral per a la 
renovació del parc de contenidors del municipi.

SEGON.- Aprovar "l’Annex al Conveni Marc de delegació entre 
l’Ajuntament de Campllong i el Consell Comarcal del Gironès, per a 
la prestació del servei de recollida selectiva i valorització del paper 
i cartró, vidre i envasos lleugers dels residus municipals", d’acord 
amb el text que figura a l’annex. 

6è.- PETICIÓ DE DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT DE LA 
MATRICULA DE LA PLAÇA DE LLAR D’INFANTS 
DE CAMPLLONG PER RENUNCIA A LA PLAÇA. 
DENEGACIÓ. 
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Declarar que no procedeix la devolució de l’import 
de la matrícula de la Llar d’infants de Campllong a la Sra. XX, atès 
que el servei es pot realitzar i és una decisió lliure i exclusiva 
dels pares.  

SEGON.- Fer constar que la Denegació queda recollida a l’art. 26.3 
del RDL 2/2004, de 5 de març de 2015, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

7è.- PLANS AUTOPROTECCIÓ. SOL·LICITUD AC-
TUALITZACIÓ.
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licita al Consell Comarcal del Gironès, l’ACTUA-
LITZACIÓ dels plans d’autoprotecció de la Llar d’Infants munici-
pal de Campllong "El tractoret"; de la Festa Major de Campllong; 
del Musicant, cicle de música del País; i de la Fira Comarcal de 
Primavera. 

SEGON.- Requerir al Consell Comarcal del Gironès la finalització 
del Pla d’autoprotecció de l’edifici Local Social així com la seva actu-
alització a la normativa vigent. 

8è.- APROVACIÓ MEMÒRIES VALORADES DI-
VERSOS PROJECTES. 
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar els projectes que tot seguit es diran: 

Memòria tècnica de l’actuació de millora i reposició del sistema de 
drenatge dels camins veïnals del municipi de Campllong, redactat per 
la Sra. Mireia Besalú i Asturiol, arquitecta tècnica municipal, en data 
de 10 de juny de 2015 i amb un pressupost d’execució per contracte 
de 9.985,71 € més 2.097 € euros d’IVA.

Memòria valorada per l’Arranjament del camí públic del municipi de 
Campllong que va de Can Bosch fins al camí de Sant Andreu, redacta-
da per la Sra. Mireia Besalú i Asturiol, arquitecta tècnica municipal, 
en data 14 d’abril de 2015, amb un pressupost d’execució per con-
tracte de 41.169,45 € més 8.645,58 € euros d’IVA.

9è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 1091 AL 
1395 (excepte factures)) per tal de que els reunits se’n donin per 
assabentats: 

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

1 -2015-
001372-1

06/10/2015 
13:38

Tramesa informació del 
Programa Garantia juve-
nil - iniciativa europea per 
reduir l’atur juvenil

8102060009 
Consell Comar-
cal del Gironès

Del present escrit, els reunits comenten que és una molt bona ini-
ciativa i que es passi informació per tot al municipi juntament amb 
l’agenda d’activitats de novembre, per la qual cosa es demani al Con-
sell Comarcal del Gironès un pòster informatiu.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2015

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 15 D’OCTU-
BRE DE 2015
Els reunits acorden aprovar l’esborrany de l’acta del dia 
15/10/2015. 

2n.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES. TRÀMITS 
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PREVIS. 
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Que es remeti còpia de l’expedient a la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme perquè en el termini de dos mesos emeti informe 
favorable a la sol·licitud.

SEGON. Obrir un període d’informació pública de vint dies mitjan-
çant la publicació de l’anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament I 
al Butlletí Oficial de la Província. 

TERCER. Declarar la suspensió del tràmit de resolució de la lli-
cència a partir de la sol·licitud d’informe preceptiu fins a la recepció 
del mateix, de conformitat amb l’article 69.1 del Decret 64/2014, de 
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.

3r.- ATORGAMENT SUBVENCIONS DIVERSES. 
ACCEPTACIÓ. 
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

ACORD: Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de 
Girona: Sessió del Consell Rector de Dipsalut de data 3/11/2015.
CONCEPTE: Programa de promoció de la salut mitjançant l’activitat física.
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.349,33 €.
IMPORT BASE SUBVENCIÓ: 3.000 €.
JUSTIFICAR ABANS DE: abans 4 de febrer de 2016.

ACORD: Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de 
Girona: Sessió del Consell Rector de Dipsalut de data 3/11/2015.
CONCEPTE: Rosegadors i mosquit tigre
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.334,17 €
IMPORT BASE SUBVENCIÓ: 1.776,91 €
JUSTIFICAR ABANS DE: abans 2 de febrer de 2016

ACORD: Direcció general de Joventut – Generalitat de Catalunya. 
CONCEPTE: Activitats ens locals sense PLJ – Foment de la interacció 
juvenil mitjançant formació i activitats diverses. 
IMPORT SUBVENCIÓ: 500 €
JUSTIFICAR ABANS DE: abans 16 de novembre de 2015

4t.- CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER. ATORGA-
MENT AJUT ECONÒMIC SOL·LICITAT
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

Donar-se per assabentats i acordar atorgar un ajut de 150 € a l’asso-
ciació AECC- Catalunya contra el càncer amb CIF G-28/197564 amb 
la finalitat i destinació exposada en el paràgraf anterior.

5è.- INICI TRÀMITS CONTRACTACIÓ ASSEGU-
RANCES PER A PERSONAL DIRECTIU I ASSE-
GURANÇA PATRIMONIAL
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- INICIAR els tràmits de sol·licitud de pressupostos per 
a la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil per a càr-
recs públics i funcionaris al servei de l’Ajuntament de Campllong.

SEGON.- INICIAR els tràmits d’estudi i sol·licitud de pressupostos de l’as-
segurança de responsabilitat patrimonial per a l’Ajuntament de Campllong.

6è.- CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE L’AR-
RANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC DE SOTA LES 
GRANGES D’EN FALGÀS. 
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. APROVAR portar a terme les obres relatives a "l’Ar-
ranjament del camí públic del municipi de Campllong que va de Can 
Bosch fins al camí de Sant Andreu",  mitjançant el procediment del 
contracte menor i ADJUDICAR-LES el contractista TECHNIC SOL BE-
TON – RIUDE-TRANS, S.A. A17451592, per un import (41.169,45 €) 
quaranta-un mil cent seixanta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims 
d’euro i (8.645,58 €) vuit mil sis-cents quaranta-cinc amb cinquanta-
vuit cèntims d’euro d’IVA.

SEGON. DECLARA que L’OBJECTE del present contracte és: L’ar-
ranjament del camí de sota les granges d’en Falgàs en un tram de 
370 m. lineals i en els 365,50 metres restants del camí arranjar els 
flonjalls existents, en l’amplada formigonar el ferm i part d’una cune-
ta en total 6 metres (5 de camí i 1 de cuneta) i l’acabat del paviment 
serà en formigó. La solució adoptada té la finalitat d’obtenir una re-
paració de llarga durada.

TERCER. APROVAR l’informe de modificacions de determinacions 
de la memòria valorada "d’arranjament del camí públic del municipi 
de Campllong que va de Can Bosch fins al camí de Sant Andreu" re-
dactada per l’arquitecte tècnica municipal el qual no canvia el destí 
de la subvenció i; l’estudi bàsic de seguretat i salut de les obres, 
redactat també per l’arquitecte tècnica municipal.

QUART. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a l’ad-
judicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació  15.454.619 
del Pressupost vigent.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tra-
mitació del pagament, si escau.

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 1373 AL 
1592 (excepte factures)) per tal que els reunits se’n donin per assa-
bentats: 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 10 DE DESEMBRE DE 2015

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 12 DE NO-
VEMBRE DE 2015
Els reunits acorden aprovar l’esborrany de l’acta de data 12/11/2015.

2n.- SUBVENCIONS DIVERSES. ACCEPTACIÓ 
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona: Sessió ordinària 
de 3/11/2015.
CONCEPTE: Subvenció per la sega de marges.
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.484,26 €.
IMPORT BASE SUBVENCIÓ: 1.649,18 €.
JUSTIFICAR ABANS DE: abans 30 de novembre de 2015.
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ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona: Sessió ordinària 
de 1/09/2015.
CONCEPTE: Millora i reposició dels sistema de drenatge dels camins 
veïnals del municipi 
IMPORT SUBVENCIÓ: 10.872,62 €.
IMPORT BASE SUBVENCIÓ: 12.082,71 €.
JUSTIFICAR ABANS DE: adjudicació abans de 31/12/2015 i obres 
abans de 30/11/2016.

3r.- CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PRO-
JECTE DE L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC 
DE SOTA LES GRANGES D’EN FALGÀS. 
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I ESTUDI BÀSIC 
DE SEGURETAT I SALUT: 

Aprovar el "Text refós de la memòria tècnica de l’actuació de mi-
llora i reposiciódel sistema de drenatge dels camins veïnals del 
municipi de Campllong" i l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut corres-
ponent, redactats per la Sra. Mireia Besalú i Asturiol, arquitecta 
tècnica municipal, en data 7 de desembre de 2015 i amb un pres-
supost d’execució per contracte de 9.985,71 € més 2.097 € euros 
d’IVA (total 12.082,71 €).

De conformitat amb el que estableixen els arts. 37 i 38 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, es sotmet 
a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Butlletí Oficial de la 
província, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i reclama-
cions.

Advertir que, en cas de no formular-se al·legacions, l’acord d’apro-
vació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’ulterior acord, 
publicant-se seguidament al BOP  

SEGON.- ADJUDICACIÓ DE LES OBRES. Portar a terme les 
obres relatives a de "Text refós de la memòria tècnica de l’actu-
ació de millora i reposició del sistema de drenatge dels camins 
veïnals del municipi de Campllong",  mitjançant el procedi-
ment del contracte menor i ADJUDICAR-LES el contractista 
TREBALLS AGRÍCOLES VIÑOLAS, S.L. (B17573478), núm. 
112.2/2015 de data 3/12/2015, per un import de (9.985,71 
€) nou mil nou-cents vuitanta-cinc amb setanta-un euros i 
(2.097,00 €) dos mil noranta-set euros d’IVA, i amb unes mi-
llores econòmiques del incloses en el pressupost de realització 
de 500 ml de neteja de cunetes. 

TERCER.- DESIGNACIÓ de la Sra. Mireia Besalu Asturiol, 
arquitecta tècnica municipal, com a directora facultativa de 
l’obra, directora d’execució d’obra i coordinadora en matè-
ria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra (art. 3 RD 
1627/1997), segons proposta de nomenament presentada. 

QUART.- PLA DE SEGURETAT I SALUT. Requerir la presentació per 
part del contractista, del pla de seguretat i salut de les obres ajustat 
a l’estudi bàsic de seguretat del projecte per a la seva aprovació 
per l’Ajuntament previ informe del coordinador de seguretat i salut o 
director facultatiu de les obres (art. 7, RD 1627/1997).

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

SISÈ.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a 
l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació  
15.454.619 del Pressupost vigent.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i 
tramitació del pagament, si escau.

4t.- APROVACIÓ DE CONTRACTE DE LLOGUER 
D’UNA PARCEL·LA DE DOMINI PÚBLIC MUNICI-
PAL
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- ADJUDICAR a favor de l’empresa LOUIS VUITTON 
el contracte d’arrendament que a continuació es detalla i s’an-
nexa de bé immoble patrimonial, consistent a l’arrendament de 
les finques 19, 21A I 21B, situades al polígon industrial "Les 
Ferreries", per una durada de DOS ANYS, de caràcter prorroga-
ble any a any per mutu acord fins un màxim de QUATRE ANYS, 
pel procediment d’adjudicació directa.

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa LOUIS 
VUITTON.

5è.- SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN FUN-
CIONS D’ENGINYER TÈCNIC MUNICIPAL PRE-
SENCIAL. 
Els reunits, per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, assis-
tència tècnica PRESENCIAL del Sr. Jordi Güell a Campllong, 
durant mitja jornada al mes (4 hores). 

6è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 1593 AL 
1723 (excepte factures)) per tal que els reunits se’n donin per assa-
bentats: 

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

1 - 2 0 1 5 -
001658-1

18/11/2015 
13:45

SOL ·LICITUD 
AJUT ECONO-
MIC

AMPA - IES 
CASSÀ DE LA 
SELVA

Del present escrit, els reunits acorden, concedir l’ajut que tot seguit 
es dirà: 

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

IMPORT SUBVENCIÓ: 150 €.
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SUBSTITUCIÓ IL·LUMINACIÓ DE LA 
PISTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
L’octubre passat es va substituir l’enllumenat de la pista del 
pavelló poliesportiu municipal que estava compost per 12 llumi-
nàries de campana amb làmpades de vapor de mercuri de 400 
W de potència cadascuna, sense protecció resistent als cops 
a la part inferior per evitar les trencadisses de les làmpades. 
Aquestes elements s’han substituït per lluminàries i làmpades 
LED de potència molt inferior. La intervenció s’ha realitzat, per 
una banda, per garantir la pràctica esportiva a la pista del pave-
lló de forma segura, eliminant uns elements perillosos i reduint, 
per tant, el risc d’accidents. I, per altra banda, per millorar l’efi-
ciència energètica de la instal·lació d’il·luminació del pavelló ja 
que es reduirà el consum energètic de l’enllumenat. 

Aquesta actuació s’ha executat amb la subvenció del Consell 
Català de l’Esport, per a actuacions urgents d’adaptació a la 
seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments 
esportius a executar durant l’any 2015.

Per tal de millorar la recollida i evacuació de les aigües pluvi-
als en un tram del camí que va des del carrer Camí de Fornells, 
a l’alçada del Mas Portell, fins al camí que va a Fornells de la 
Selva, a l’alçada de Can Mas de Baix, el qual en dies de for-
tes pluges quedava pràcticament intransitable degut a la gran 
acumulació d’aigua a la pista, s’ha procedit a la neteja de la 
cuneta lateral d’aquest tram del camí i a la substitució del pas 
de tubs transversal existent, de dimensions insuficients, per 
un de diàmetre major, per tal de garantir la correcta evacuació 
de les aigües cap a la riera Bugantona.

ACTUACIONS DE MILLORA DEL 
SISTEMA DE DRENATGE A CAMÍ 
PÚBLIC RURAL

S’ha instal·lat senyalització vertical al camí públic rural que 
va del camí de la Bruguera fins al límit del terme amb Cassà 
de la Selva , alhora que s’han col·locat bandes rugoses sobre 
l’asfalt, a l’alçada de Can Guitó, per reduir la velocitat dels 
vehicles que hi circulen a la zona de revolts i així garantir la 
seguretat dels usuaris d’aquest camí. 

SENYALITZACIÓ AL CAMÍ DE CAN 
GUITÓ



18
El gra i la palla

La vida del poble Obres i gestió municipal

S’han netejat i desembossat les canals de la coberta de la nau 
municipal que hi ha al Polígon Industrial Les Ferreries ja que 
havien quedat taponades, la qual cosa impedia la correcta ca-
nalització i evacuació de les aigües de pluja.  

Al Local Social s’han realitzat actuacions de reparació i man-
teniment de la il·luminació interior i s’ha arranjat el sistema 

MILLORA I  MANTENIMENT ALS 
EDIFICIS MUNICIPALS

d’obertura de les portes de vidre de l’entrada principal a l’edi-
fici. També s’han instal·lat elements per protegir les obertures 
existents a la façana vidriada. 

Finalment, per garantir la seguretat dels usuaris que vulguin 
accedir al Local Social, s’ha protegit la rampa i l’escala exterior 
de l’edifici que dóna al carrer de l’Església. S’ha fet mitjançant 
la col·locació de barrots verticals que s’uneixen al passamà ja 
existent. Els dos elements eviten possibles caigudes a causa 
del desnivell que hi ha entre el carrer i el Local Social.

S’ha pavimentat el tram de camí d’uns 350 metres de lon-
gitud ue va des de la intersecció amb el camí de Sant An-
dreu Salou fins a la intersecció amb uns camins particulars 
de terra. El motiu d’aquesta actuació és l’important nom-
bre de flonjalls que s’havien anat formant amb el pas del 
temps i les grans dimensions que havien adquirit a causa, 
en bona part, de l’elevat trànsit de vehicles pesants que 
aquest camí pateix cada dia. Per per tal d’arranjar el ferm 
del camí, sobre el paviment d’asfalt que ja hi havia s’ha 
aplicat  un paviment de formigó de 20 centímetres de gruix, 
armat amb fibres de polipropilè i amb un acabat remolinat 
mecànic. 

Com a complement a aquesta obra, per garantir la circula-
ció i correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar així 
que les aigües que vénen de les finques i dels camps que 

ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC 
QUE VA DE CAN BOSCH AL CAMÍ DE 
SANT ANDREU

limiten amb aquest camí malmetin i deteriorin fàcilment el 
nou paviment, en aquest tram s’ha fet una cuneta formigo-
nada, tipus americana, d’un metre d’amplada.

A la resta de superfície del camí on no s’ha aplicat el nou 
paviment, s’han reparat els flonjalls en el paviment d’asfalt. 
Part d’aquesta obra ha estat subvencionada per la Diputa-
ció de Girona.



El gra i la palla A19

La  vida del poble

Els jubilats de Campllong hem començat el curs amb bon ritme. Per 
tal de tenir cura de nosaltres mateixos, durant el mes de setembre 
hem assistit a unes xerrades farmacèutiques relacionades amb la 
hipertensió arterial presentades per l’Anna Rosa Camp.

De cara a l’octubre, novembre i desembre hem realitzat un taller 
de memòria de deu sessions on ens han ensenyat com funciona el 
cervell i a ens han ajudat a exercitar la nostra ment. L’Ester, la pro-
fessora, que era molt simpàtica, ens ha encantat. Tant i tant que 
ja volem que torni a venir! Fins i tot, per tal de fer l’acomiadament 
de curs vam organitzar un sopar. I que ens ho vam passar de bé!

També us expliquem una activitat del desembre per a nosaltres 
molt important: el pessebre de Nadal. Cada dimarts uns quants 
jubilats anem a berenar al Local i a fer petar la xerrada. Això s’ha 
convertit en un costum molt bonic que ens anima a celebrar aniver-
saris i sants. I com que som tants, sempre estem de celebració! 
Bé, doncs un cop a l’any, ens reunim tots i fem un bonic pessebre 
a l’entrada del Local Social. Aquesta vegada ha estat l’any que ens 
sembla que l’hem fet més bonic de tots! Per tal de no fer servir 
molsa de veritat, hem posat gespa artificial i tot. Què ho heu vist? 
Aquí teniu una fotografia dels artistes i el nostre pessebre!

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG I durant l’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 li estem molt agraïts. Ens va posar de tot, fins i tot cargols! 
Que n’estaven de bons! I durant Festa Major hem estat ben atrafe-
gats preparant àpats i acollint a la família que ha vingut 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 contents! 
Moltes gràcies a tots i a totes!

Durant el setembre, el Local Social va organitzar el taller de cinema 
"La Caixeta dels Lumière". Els infants es van endur a casa un munt de 
material per continuar fent cinema més enllà de les activitats fetes 
amb les monitores. També es va fer un taller de cuina on la nostra 
cuinera Montse Busquets va confeccionar un bon menú: pastís de 
pernil dolç, costelló amb samfaina i bombons de pastanaga i coco. 

A l’octubre es van iniciar els cursos anuals. Actualment funcionen 26 
cursos que donen servei a unes 150 persones. Tot i això, encara no 

LOCAL SOCIAL en tenim prou i organitzem altres tallers. A l’octubre, per exemple, 
es va fer el taller de dansa oriental terapèutica que va anar molt bé.

Durant el novembre es va promoure el taller "Reiniciem-nos", enca-
rat a ensenyar a pares i mares a conèixer les xarxes socials. Malau-
radament no va tenir quòrum però si algú està interessat a saber-ne 
més, podeu entrar a www.reiniciemnos.org.

Al desembre vam un nou taller de cuina aquesta vegada especial 
per Nadal: petxines de peix gratinades amb gambes, rostit de Nadal 
(pollastre amb prunes i pinyons) i bombons d’avellana. Perseguir 
amb la gastronomia, també vam proposar uns tallers de cuina per a 
infants en anglès. Com que van tenir tant d’èxit, vam doblar el taller! 
Van dirigits a mainada de 3 a 10 anys i s’ho passen pipa! A més se’n 
van cap a casa amb la recepta, un barret de xef, un davantal i el que 
han cuinat. En definitiva, un munt de coses! 

I per acabar l’any, per promoure la seguretat ciutadana, els Mossos 
d’Esquadra van fer una xerrada amb nous consells de seguretat: 
compres de Nadal, centres comercials, revisors del gas... 
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Hola a tots! Ja hem començat el se-
gon trimestre… que ràpid que pas-
sen els dies! Durant aquest temps 
hem fet un munt d’activitats... Primer 
vam treballar la tardor tot jugant amb 
fulles i experimentant amb els seus 
fruits. També vam celebrar la casta-
nyada amb els avis... Que bé ens ho 
vam passar! 

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
Després va arribar el Nadal i, com sempre, vam fer moltes activi-
tats; una de les més emocionants va ser anar al bosc a buscar el 
tió. També ens va agradar molt quan va venir el patge a portar-nos 
les cartes dels Reis i, finalment, ens ho vam passar pipa quan els 
papes van ajudar-nos a fer el fanalet... Quina il·lusió tot plegat! 
Us expliquem també que aquest trimestre han començat unes ne-
nes noves molt petitones:  l’Aina i la Laia. Les senyoretes ens han 
dit que entre tots les ajudem a adaptar-se. Ja veieu que no parem! 
Ja us anirem explicant.... 
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Aquest darrer any hem viscut l’experiència de l’agermanament 
entre el nostre municipi i San Valentino in  Abruzzo Citteriore 
(Itàlia), integrat en el projecte SMAC (Small Against Crisis). 
Aquest programa ens ha permès impulsar processos participa-
tius i relacions d’amistat dins un àmbit de cooperació, per la 
promoció de les petites comunitats i participació de les políti-
ques europees. Accions plantejades en el marc de programes de 
la UE, amb l’objectiu de contribuir en el coneixement de l’altri i 
en la construcció de relacions vives i constructives, promoure la 
participació de les petites comunitats en les polítiques europees 
i els seus ciutadans.

Un compromís que hem adoptat els dos municipis, tant des de 
l’Ajuntament com amb la participació de la societat civil. La finali-
tat del projecte és l’organització de conferències i seminaris que 
hem anat realitzant al llarg de l’any per tal d’interactuar i partici-
par amb l’objectiu d’enriquir el coneixement de la diversitat cultu-
ral europea.

Durant el mes d’octubre i al llarg de diferents caps de setmana, 
membres de l’Ajuntament del nostre municipi, ciutadans i repre-
sentants de les diferents empreses, col·lectius, associacions i en-
titats de la vida local, varen organitzar i dinamitzar les accions 
pertinents perquè l’agermanament entre els dos municipis fos 
efectiu. Van ser aquestes:

- Conferències diverses sobre "Memòria històrica i identitat Eu-
ropea", projecció de vídeos històrics realitzats pel jovent del nos-
tre municipi amb l’ajuda dels seus docents o la presentació d’una 
mostra fotogràfica sobre la vida dels dos pobles.

- Seminaris amb una temàtica central: "Solidaritat intergeneracio-
nal en el mercat laboral", amb una participació de les Cambra de 
Comerç de Pescara, en temes relacionats amb l’àmbit del món 
empresarial, i una representació significativa  de diferents empre-
saris del nostre municipi.

- Seminaris de "Música tradicional", amb la participació de les as-
sociacions musicals del dos pobles, exhibició d’una mostra  dels 
talents que tenim l’honor de tenir en el nostre municipi i d’una 
soprano excepcional que ens va acompanyar.

I varem concloure  amb el debat: "Polítiques europees i crisis eco-
nòmiques", l’últim cap de setmana d’octubre.

Des d’aquí vull agrair a tots i a totes, la vostra sensibilització, 
implicació, acolliment als domicilis... sense tots vosaltres aquest 
projecte no hauria estat possible. Des de l’Ajuntament continua-
rem treballant perquè aquest lligam que hem encetat es mantin-
gui en el temps. Compto amb tots vosaltres!
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

AGERMANAMENT DE SAN VALENTINO ABRUZZO-CAMPLLONG
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Aquests mesos els membres de la AE 
Campllong hem estat enfeinats. I seguim 
estant-ho. El 8 de novembre passat vam te-
nir una jornada completa. A les 8 del matí 
van començar a venir els primers dels dos-
cents participants de la marxa a peu que 
vam organitzar. Hi havia dues possibilitats: 

un recorregut de 16 km per als més valents, i un altre de 9 km. 
La sortida era lliure, per tal que tothom la pogués fer al seu 
aire, ja fos corrent o caminant. A l’arribada, tothom va poder 
gaudir d’un bon esmorzar i un petit obsequi commemoratiu. 
Ja no vam guardar les graelles ja que a la tarda hi havia la 
castanyada popular. Fins a cent veïns, amics i coneguts van 
venir a berenar amb nosaltres, a la castanyada. La qual anava 
també acompanyada de botifarres, torrades i un bon vi per tal 
de fer-ho baixar tot. 

També un any més, des de l’AE Campllong ens vam sumar a les 
activitats organitzades a Campllong amb motiu de la Marató 
de TV3. Així, el dia 13 de desembre es va fer una pedalada 
popular, amb dos recorreguts, un de 15 i un altre de 25 km. En 
aquesta ocasió van ser més de 40 persones les que vam sortir 
del nostre poble per tal de gaudir d’un matí amb bicicleta que, 
com no, va finalitzar amb un esmorzar solidari al Local Social.
Des de l’AE Campllong volem agrair a tots els participants en 
les activitats la seva presència i també a tot la gent que ens 
està ajudant en l’organització. Per això us volem convidar a 
organitzar amb nosaltres el proper 6 de març l’Open BMW de 
BTT, que enguany tindrà una de les seves proves a Campllong. 
Es tracta d’una prova de reconegut prestigi dins el calendari 
Català de BTT i que és per nosaltres un repte d’organització. 
Esperem doncs poder comptar  amb la col·laboració dels veïns 
del poble.  

Un any mes, i organitzat pel Museu del Camp i Oficis Tradicio-
nals de Campllong, s’ha celebrat el ball de tardor en el marc de 
les activitats que organitza aquesta entitat en l’últim trimestre 
de l’any i que comença amb l’edició de Loteria, que en la seu 
dors porta imprès el programari d’activitats del Museu (Lote-
ria, Ball, Portes obertes i Quina). Aquest any es va fer un cop 
més un esplèdid menú amb embotits i amanida d’entrants i un 
magnífic rostit preparat pel Restaurant del Local i amb coca 

L’AE CAMPLLONG, AMB LES ACTIVITATS DEL POBLE!

i grana de postres, sense que i faltés la beguda (aigües , vi, 
cava, ratafia i licors); seguit d’un bon ball amenitzat pel duet 
SOL DE NIT, que varen fer una esplèndida actuació.

El resultat va ser molt positiu de cara a la presència del Museu 
en les activitats que és fan al poble, tot i que el resultat econò-
mic d’aquesta activitat és "el menjat pel servit". El proper any 
tornarem a estar al peu del canó!

SOPAR - BALL DE TARDOR

Foto: Oriol Batista Viñas
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Enguany ha estat la vint-i-quatrena edició de la Marató de TV3, 
organitzada per recollir fons per destinar-los a la investiga-
ció de la diabetis i l’obesitat. Des de l’Associació de Fires i 
Festes de Campllong i amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Campllong ens hem sumat a aquest esdeveniment organitzant 
diferents activitats.

El dissabte dia 5 de desembre es va organitzar el IXè Tast de 
vins: "Menú festiu amb maridatge de vins i caves per la Marató 
de TV3". Es va fer a càrrec del sumiller Eduard Solà, de Vins i 
licors Grau de Palafrugell, amb la col·laboració d’en David Bou, 
l’Òscar Gil i la Montse Funosas i la col·laboració de Lumvi i el 
Restaurant Can Xiquet de Campllong. El dia 8 es va organitzar 
una ballada de country al Local Social mentre que  el dia 10 

es van fer controls de glicèmia i pes solidaris a l’entrada de 
l’Ajuntament. Per últim, el dia 13 es van organitzar diferents 
activitats adreçades a grans i petits: partit de futbol sala so-
lidari, caminada popular, pedalada popular organitzada per 
l’AE Campllong, esmorzar popular; taller d’activitats infantils 
a  càrrec de l’AMPA de La Llar d’Infants de Campllong "El Trac-
toret",  classe de dansa contemporània i pintura de cara per a 
nens, classe de salsa per adults i fi de festa amb l’actuació de 
la Colla Gegantera de Campllong.

Volem agraïr a tothom qui va fer possible l’organització de tan-
tes activitats, juntament amb l’aportació de coques casolanes 
per a l’esmorzar. Aquest conjunt d’activitats va fer possible 
recaptar 2.514 € per la Marató de TV3. Moltes gràcies!

MARATÓ DE TV3

El diumenge 8 de novembre, el Museu va organitzar la ja tradi-
cional diada de portes obertes. Agraïm a la Colla Gegantera la 
seva actuació i al personal del Ajuntament que és qui elabora 
les fitxes de les eines.

Aquest va ser un dia perquè tots els donants d’eines puguin 
comprovar "in situ" el tracte que l’organisme dispensa a les 
seves eines. Per aquest motiu també gent de la rodalia és va 
atensar al Museu per veure el progrés que ha assolit en els úl-
tims temps. Pensem que en aquest moment, l’entitat està con-
cretant oficis i ja disposa de l’"espai del ferrer " i està en fase 
avançada l’"espai del carreter".  L’objectiu és que s’escampi 
la veu que a Campllong tenim un espai on aquelles eines que 

JORNADA DE PORTES OBERTES AL MUSEU DEL CAMP I OFICIS TRADICIONALS
actualment ja no tenen servei a les cases o tallers, no vagin al 
foc ni a fondre, ni tampoc estiguin penjades en una paret per 
fer bonic sinó que siguin preservades per a la posteritat a fi 
que en un futur es puguin recordar físicament. 

Que servexin aquestes quatre ratlles per encoratjar-vos a tots 
aquells que encara no heu fet la reflexió: "I d’aquests trastos, 
què en farem?" O encara pitjor: "Què en faran?" Creiem que 
l’existència del Museu del Camp i Oficis Tradicionals de Camp-
llong és una oportunitat col·lectiva per posar el nostra gra de 
sorra a la historia de la nostra zona geogràfica. Us animem a 
participar a mantenir tradicions i costums. Conservem la nos-
tra història, conservem les eines!
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És Nadal. A tothom li vénen al cap els dinars, regals, festes... 
A nosaltres, els nens i nenes de Campllong, ens vénen al cap 
els pastorets. Des de petits que cada any assagem: el guió, els 
gestos i tot perquè el dia 24 a la nit sigui una nit màgica. I, és 
que no només som uns actors sinó que també ens hem conver-
tit amb cantaires! Abans de començar la nostra actuació, sem-
pre tenim preparada una petita sorpresa amb un petit recull de 
cançons de Nadal. Sobretot, que no falti la xocolata calenta del 
final, amb coca a la vora del foc. I una sorpresa sempre ens 
espera al final a tots els menuts: ens referim a cagar el tió.

Sí, estem fets uns artistes o, si més no, això intentem. Con-
vertim el dia 24 amb una nit màgica, gaudim, riem entre 
nosaltres i ens posem nerviosos per por a què no ens surti 
bé. Però com cada anys, sempre acabem amb un somriure 
d’orella a orella.

Per això, nens i nenes de Campllong, l’any que ve us esperem 
amb els braços oberts. Ja sabeu, quants més serem més riu-
rem! Convertirem el dia 24 amb una nit màgica!
Laia i Cristina

PASTORETS

MARATÓ DE TV3 (continuació)

NOTA D’AGRAÏMENT: Agraïm tothom qui ens facilita fotos i, especialment, la col·laboració d’en Jordi Lamiel Camarasa per la cessió de les 
seves instantànies que se celebren a Campllong.
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El diumenge 3 de gener, a les 5 de la tarda, els Patges Reials 
van arribar a Campllong per tal de recollir les cartes de tots els 
nens i nenes del poble. Tots els infants van entregar les seves 
cartes amb moltíssima il·lusió als emissaris de Ses Majestats.

I tot just dos dies després, el dimarts 5 de gener, ens van visi-
tar els tres reis d’Orient amb la seva comitiva (que es va aturar 
per una estona la pluja) que va permetre tenir encesos els 
fanalets dels nens i nenes que feia dies que esperaven aquests 
moments tant màgics. Mentre la gent esperava l’arribada de la 
carrossa reial, la colla de grallers i timbalers de Campllong es-
calfaven l’ambient amb diferents melodies nadalenques i fent 
cantar ben fort la cançó dels tres reis. 

ENTREGA DE CARTES ALS PATGES I ARRIBADA DELS REIS D’ORIENT
Després de la cavalcada, els tres reis i els patges reials varen 
oferir un parlament i una recepció molt càlida a tots els nens 
del poble a la sala gran del local social.

Aquest any s’ha tornat a posar en marxa el Casal de Nadal, un 
espai on els nens i nenes han pogut gaudir i distreure’s tots els 
matins. No només es tractava de distreure’ls sinó que també pas-
sar-nos-ho d’allò més bé ja fos fent manualitats nadalenques, ex-
plicant contes, cantant cançons de Nadal o bé sortint a fora a fer 
passejades i a jugar. Són uns dies molt bonics per tots els infants 
i, aprofitant aquesta alegria i energia que tenen, cada dia intentà-
vem fer una manualitat que  tingués una història a darrere o una 
explicació del perquè la fèiem. D’aquesta manera, tots els nens i 
nenes tenien ganes de participar i ajudar-se mútuament.

Cada dia a l’hora d’anar esmorzar, sortíem a fora i així ens tocava 
una mica l’aire i la mainada tenia la seva estona per jugar al que 
els venia de gust, ja fos a futbol, amb els gronxadors o a fer sorra 
fina. Era una estona on cadascú es distreia com volia. Després, 
ens posàvem d’acord i parlàvem de quins jocs conjunts volíem fer. 
Per tant, intentàvem que sempre que es fes alguna activitat col·
lectiva perquè la majoria la volien fer i, per tant, abans se n’havia 
parlat, i no perquè algú més gran els digués el que es faria sense 
cap altra opció.

Així doncs, ha estat bonic compartir aquestes dates tan festives 
amb els més petitons del poble. Han fet que el Nadal fos encara 
més màgic!

CASAL DE NADAL
La Quina d’aquestes festes de Nadal, tot i que ha seguit la 
tònica de les anteriors edicions, ha tingut variables que l’han 
feta diferent. Aquest any, la quina és va fer tres dies, amb la 
diferència que aquesta vegada els dies varen ser correlatius: 
Nadal, Sant Esteve i el diumenge següent. La ubicació va ser la 
mateixa dels ultims anys: la Sala gran del Local Social, aquest 
any amb la incorporació també a la infraestructura de la Sala 
Petita, amb connexió remota entre les dues. Això va fer  que 
tinguéssim un terç més d’aforament i que ningú no hagués de 
quedar-se a fora sense poder participar-hi. Aquest era l’ob-
jectiu!

Agraïm la brillant actuació dels "canaris", en Joan, en Jordi, i 
en l’últim dia també d’en Xirgu. També a l’organització, a càrrec 
del Museu del Camp i Oficis Tradicionals de Campllong, i la col·
laboracio de l’Assocciació Esportiva Campllong i el suport del 
Ajuntament de Campllong. I, per últim, a les empreses del mu-
nicipi i rodalies per la seva implicació aportant premis que han 
evitat que l’organització hagués de fer front a encara més des-
pesa en el capítol d’obsequis, una partida ja important (televisor 
estades, cistelles, electrodomèstics... i l’estrella: el "carretó". 

Els beneficis que s’obtenen van en dues terceres parts al Mu-
seu i en una tercera part, l’AEC. Fins l’any vinent!

QUINA 2015
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El socorrisme comprèn la prevenció d’accidents o malalties i 
els primers auxilis que hem de donar a la víctima. Entenem per 
primers auxilis un seguit de tècniques bàsiques que es donen 
de manera immediata després d’un accident/incident amb la 
intenció de no empitjorar la situació. Es poden prestar al carrer 
o a casa. Habitualment, les eines que tindrem al nostre abast se-
ran limitades però en aquestes situacions sovint és molt més im-
portant conèixer el que no hem de fer. Tampoc no sobrarà tenir  a 
casa una farmaciola equipada amb tot allò que sí sabem utilitzar.

Les urgències poden anar des de la banalitat més insignifi-
cant a un risc vital per la persona si no actuem immediatament 
(emergència). Davant un accident/incident, qualsevol (domès-
tic, de trànsit...) és importantíssim seguir un ordre. El que es 
coneix com a PAS:

1.- PROTEGIR: 
A nosaltres mateixos, a la víctima, als testimonis i l’entorn. Si 
l’escenari no és segur, no ens hi podrem apropar ja que podríem 
estar afegint víctimes i empitjorar la situació.Cal recordar que la 
prevenció de més incidents és clau en els primers auxilis.

2.- AVISAR: 
Als serveis d’emergència. Cal contactar amb el número de telèfon 
112. És la central des d’on es coordinen tots els serveis d’emer-
gències (cossos de seguretat, bombers, sanitaris...) Els donarem 
la informació de manera detallada i concisa:
- Lloc de l’incident:
- Adreça, població, telèfon, en cas de carretera o autopista, el punt 
quilomètric i sentit del carril (per exemple, direcció Barcelona).
- Número de persones afectades i estat.
- Si entre les persones afectades hi ha nens.

Sempre serem els últims a penjar el telèfon ja que des del 112 
els caldrà confirmar les dades per poder enviar els efectius 
necessaris al lloc correcte. Cal recordar que si no es fa la tru-
cada d’alerta ningú no vindrà a ajudar-nos.

3.- SOCÓRRER: 
És ara quan començaríem a aplicar les cures, compressió 
d’una ferida, maniobres (immobilitzar un braç amb un moca-
dor), suport vital bàsic...

En el cas de ser una persona inconscient, que no respon i no 
respira amb normalitat, s’ha de buscar el Desfibrilador Auto-
màtic (DEA) més prope. Estan situats a llocs estratègics dels 
municipis. L’aparell només realita la descàrrega si el pacient 
ho necessita. És una eina molt útil i eficaç en casos de mort 
sobtada i hem de perdre la por d’utilitzar-lo, ja que són molt 
segurs per als pacients. Mai no fan la descàrrega si no és 
necessària. És a dir, no hi ha possibilitat d’error. Qualsevol 
persna pot utilitzar-los. Només s’ha d’obrir la tapa de l’aparell 
i anar seguint les instruccions que ens dóna la locució. L’única 
acció que cal per és enganxar els pegats, els elèctrodes tal i 
com ens indica la màquina. Si voleu més informació sobre el 
DEA, consulteu: www.gironaterritoricardioprotegit.cat

És cert, que moltes vegades no caldrà seguir tota la cadena 
(Protegir-Avisar-Socórrer) perquè la  poca gravetat de l’inci-
dent no implicarà trasllat a un centre sanitari o intervenció de 
personal qualificat. Però davant del dubte, tinguem aquesta 
pauta d’actuació.

Equip dispensari Campllong
Dra. Ripoll i DUI Carol Soler

SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS: El PAS
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AQUEST PROPER TRIMESTRE...
 
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ:
Els dijous, 18 de febrer, 17 de març i 21 d’abril.

LA NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:
El dijous 18 de febrer, el divendres 1 d’abril i el dijous 21 d’abrill.

ACTIVITATS:

RUES DE CARNAVAL:
Santa Coloma de Farners: Dissabte 6 de febrer a la tarda. 
Riudellots de la Selva: Dissabte 13 de febrer a la tarda.
Llagostera: Diumenge 14 de febrer al matí. 
Tossa de Mar: Diumenge 20 de febrer a la tarda. 
Campllong: 21 de febrer, al matí.

FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA: Dies 2 i 3 d’abril

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

Ajuntament de Campllong

BALLS DE JUBILATS (preu: 7 € socis; 8 € no socis)
Els dimecres, quinzenalment:  
FEBRER: Dia 10, amb Àngel i dia 24, amb Chus 
(carnaval).
MARÇ: Dia 9 amb Pep i Ma. José. 
ABRIL: Dia 6, amb David i dia 20, amb Àngel.

Des dels Serveis Socials es re-
alitzen diferents programes co-
munitaris destinats a les deman-
des i necessitats de la població.

Aquesta vegada ús informem 
del Programa d’intervenció so-
cioeducativa integral amb infants i joves de la comarca. Dins del 
programa es fan accions socioeducatives adreçades a la petita 
infància (infants i les seves famílies de 0-6 anys), format per un 
cicle de xerrades - tallers programats en diverses sessions. 

MASSATGE INFANTIL 
Coneixes la tècnica del  massatge infantil? i els seus benefi-
cis? Saps diferents maneres de relacionar-te amb el teu fill/a? 
T’oferim l’oportunitat de descobrir-ho conjuntament amb el 
teu fill/a. Dues sessions que ens serviran  de tastet per co-
mençar a conèixer què és i què significa el massatge infantil. 

COM AGAFAR EL TEU FILL/A I CUIDAR EL TEU COS
Vols  gaudir del teu fill però sense acabar esgotat? "Cada ve-
gada es més gran i no puc amb ell!" "Ningú no fabrica les coses 
pensant en els pares amb criatures!". Aprèn com portar el dia 
sense fer tants esforços. Simplement, modificant la manera 
de fer les activitats quotidianes. Podràs descobrir que les tas-
ques es poden fer de moltes maneres per tal de cuidar-te i 
poder gaudir d’altres moments familiars i socials.

RABIETES 
Quan el nostre fill/a està fent una rabieta, com podem actuar 
per ajudar-lo? Com es sent ell? Com ens sentim nosaltres? 
Què podem fer-hi? Oferim un espai per parlar sobre aquests 
temes i intentar buscar respostes (i no receptes màgiques). 
Un espai on compartirem  vivències i podem veure que no som 
els únics que ens trobem en aquestes situacions.

LIMITS
Per què cal posar límits? Com han de ser? Sabem utilitzar el 
"no"?  els nens/es necessiten normes i límits ben definits, 
però també espai suficient per desenvolupar-se en llibertat. 
Donar-los cada cosa en la mesura justa és el major repte al 
que ens enfrontem pares/mares i educadors/es.

Els destinataris són els pares  i mares amb els seus fills/es

Us convidem a que ens podeu informar d’activitats, xerrades i 
tallers que siguin del vostre interès. Us recordem que el nos-
tre horari d’atenció és: 

Montse Barea, Treballadora Social: Dijous, de 12:15 a 15:00h.
Anna Sala Aymerich, Educadora Social: Dijous, de 12:45 a 14:30h.
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 PROGRAMA D’INTER-
VENCIÓ SOCIOEDUCATIVA INTEGRAL AMB INFANTS I JOVES




