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Carta de l’alcalde

Aquest any, a Campllong s’havia de fer la 34a edició 
de la la Fira Comarcal de Primavera i l’Ajuntament i la 
Comissió de Fires i Festes vam anar per feina: noves 
idees, noves fórmules, plantejaments nous, tot va apa-
rèixer a sobre la taula. Les ganes de fer canvis varen 
superar l’enrocament i el plantejament de la Fira del 
2016 va tirar endavant. Va continuar essent la mateixa 
fira, conservant l’essència de sempre, però amb unes 
varietats sobre els anys anteriors que la farien diferent.

I amb la promoció de la Fira d’enguany arriba al nos-
tre poble TV3, amb el seu programa de tarda "Diven-
dres". Des del dimarts després de Pasqua fins el dijous 
d’abans de la Fira a Campllong, cada tarda es va fer 
un "Divendres" i per aquesta hora de programa varen 
passar pel plató de TV3 moltes de les activitats de la 
Fira d’enguany però també el dia a dia del nostre mu-
nicipi: aquelles coses més rellevants del nostre poble 
(història, geografia, possibilitats de visita, etc) és va-
ren mostrar a tot el país. Les empreses que han donat 
nom i musculatura al nostre poble mitjançant els seus 
productes (cargols, pernil, llet) hi varen ser presents. 
Tant de bo hi haguessin pogut participar més nombre 
d’empreses però donat que l’espai de temps a la tele-
visió és molt limitat, no va poder ser. 

En tot cas, que vingués TV3 aquests tres dies al poble 
ha tret por escènica i ha estat una promoció molt im-
portant per al nostre poble, per a la nostra gent, per 
al que fem i per a la Fira. Ah, també l’últim dia del pro-
grama "Divendres", un autocar de gent nostra es va 
acostar als estudis de TV3 per viure el programa en 
directe al plató, col·laborant un dia més a què és parlés 
de Campllong, del que fem i de la Fira, fent entre tots 
la setmana més mediàtica que ha tingut mai fins avui el 
nostre poble. Aquesta era la nostra intenció. 

La Fira d’enguany ha tingut altres tipus de promoció 
en els dies i setmanes anteriors a l’event. Ha sortit 
als mitjans escrits, a les televisions locals i, sobre tot, 
a les xarxes socials, que han esdevingut un mitjà de 
comunicació de primera magnitud i del qual d’ara en-
davant no podrem prescindir si volem comunicar bé i 
barat. Tampoc no hem de deixar de banda una altra ex-
periència viscuda: es varen repartir cargols al mercat 
de Cassà i a la Rambla de Girona, com a una fórmula 
de promoció d’una de les activitats noves de la Fira 
d’enguany: l’"Encargola’t".

I què ha estat la 34a edició de la Fira Comarcal de Pri-
mavera? Doncs, explicat molt breument... un èxit! De 
forma més extensa, cal dir que la Fira 2016 ha tingut 
una sèrie de novetats que la faran diferent en l’histo-
rial de la nostra Fira, amb la inclusió al programa d’un 
monogràfic dedicat al cargol, l"Encargola’t", que podrí-
em destacar com a un element d’innovació important a 
la Fira, pel que hi ha representat i pels canvis logístics 
que ha comportat. S’han hagut d’ubicar els artesans 
en una nova carpa i, com que no teníem el Museu del 
Camp representat al pavelló com els altres anys, s’ha 
contractat un trenet que anava des de la Fira fins al 
Museu.

Un altre canvi molt important ha estat el fet de prescin-
dir dels firaires tradicionals i canviar-los per una em-
presa que ha adequat un espai de jocs al qual és podia 
accedir mitjançant una polsera que tenia validesa per 
tot el dia per un preu mòdic i que, a més, permetia 
accedir al planetari que es va ubicar a la Sala Petita 
del Local Social. Altres novetats han estat d’agility amb 
gos d’atura català, l’exhibició de gossos detectors i el 
planetari. 

S’han combinat magnificament aquestes noves activi-
tats amb el de sempre: Concurs de vaques frisones, 
Concurs de gos d’atura amb ramat, On caga la vaca?, 
gimcana de cavalls, carruatges, ponis, bascos, exposi-
cions, xerrades, mostres, agility, tractorada, etc. i la 
fira de productes artesans, la carpa comercial, els es-
tants exteriors, la gran concentració de maquinària de 
venda, lloguer o de feines agrícoles. Tot plegat, la Fira 
Comarcal de Primavera 2016, la més multitudinària 
i mediàtica viscuda 
fins ara per tots 
nosaltres, amb un 
còmput global de 
34.000 visitants. 

Esperem que tot-
hom s’animi de 
cares a properes 
edicions i partici-
pi ajudant a fer-ho 
encara millor. Salut 
a totes i tots. 
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

LA FIRA I LA TELE ENS FAN MEDIÀTICS
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE  DE 29 
DE DESEMBRE DE 2015

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ PRENÀRIA DEL DIA 25 I 26 DE 
NOVEMBRE DE 2015
S’acorda l’aprovació dels esborranys de les actes de dates: 
30/07/2015 i 2/09/2015. 

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ PRENÀRIA DEL DIA 25 I 26 DE 
NOVEMBRE DE 2015
Els reunits acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acte de la sessió ex-
traordinària del dia 25 de novembre del 2015 i ordinària del dia 26 de 
novembre del 2015, de la qual s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Freixas, en primer lloc, es refereix al recent traspàs de les 
següents persones: La Sra. CARME POL TORROELLA de cal flequer 
del veïnat Can Pou, que durant molts anys va ser la propietària de la 
única botiga de queviures a Campllong; El Sr. LLUÍS FALGÀS GUMA-
BU que tot i tenir la seva residència a Girona, ha estat sempre molt 
relacionat amb la vida a l’entorn de la plaça de l’església a causa de  
les diverses propietats que hi tenia i El Sr. JOAN MIQUEL PARDOS 
NUÑO, veí de can Bareia del veïnat de Can Dionís, el qual va ser regi-
dor del municipi durant la legislatura de 1984 al 1987. 
Els regidors presents en l’acte acorden transmetre als familiars el 
sincer condol de la Corporació junt amb la manifestació de sentiment 
i respecte.

El Sr. Alcalde també comenta que va assistir a la reunió mensual de 
la Comissió d’Urbanisme de Girona. 

El Sr. Alcalde proposa de comentar amb la parròquia si hi hauria la 
possibilitat d’instal·lar uns altaveus a fora l’església, per tal de que 
la gent que queda a fora pugui seguir els actes. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El regidor, Sr. Alex Carrera, exposa que recentment van assistir a 
una reunió de la Mancomunitat de la Conca de l’Onyar a Riudellots 
de la Selva per l’aprovació dels comptes.

El Sr. Eliseu Carreras, comenta que s’han finalitzat les obres d’arran-
jament del camí de sota les granges d’en Falgàs que s’ha realitzat 
amb formigó i que resta pendent del pintat del camí. 

La Sra. Roser Freixas, vol fer constar les activitats que es van dur a 
terme en motiu de la Marató de TV3 i agrair tots els voluntaris i col·
laboradors la seva ajuda per tal de desenvolupar tots els actes (la 
quantitat recaptada va ser de 2.514,07.- €) 

DISSABTE 5 DE DESEMBRE
21.00h: IXè Tast de vins: "Menú festiu amb maridatge de vins i caves 
per la Marató de TV3" (preu 20€).
 
DIJOUS 10 DE DESEMBRE
11.00-13:00h: Controls de glicèmia i pes solidaris (calculant l’IMC).

DIUMENGE 13 DE DESEMBRE
08.00-11:00h: 3 Partits de futbol sala solidaris.
08.00h: Vine a caminar per la Marató (aprox. 8 km).
08.30h: Pedalada popular solidària pels boscos, camins i corriols de 

la zona. Organitzada per l’AE Campllong.
09.30h: Esmorzar popula amb torrades,  botifarra, beguda i coca.
10.00h–11.30: Taller d’activitats infantils a càrrec de l’AMPA de La 
Llar d’Infants de Campllong "El Tractoret". 
11.00h: Classe de dansa contemporània i pintura de cara per a nens. 
11:30h: Classe de salsa per a adults.
12.30h: Actuació de la Colla gegantera de Campllong.

Els regidors també volen fer constar les activitats que s’han previst 
pel Nadal i Reis: 

Concurs de decoració nadalenca, Missa del gall i representació de la 
nit de Nadal, extraordinària quina de Nadal, Casalet de Nadal, Ball 
de cap d’any, visita del patge reial i recollida de cartes, cavalcada de 
Reis i quina de Nadal (3 dies).

4t. MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL. 
PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Modificar la periodicitat de la celebració de les ses-
sions ordinàries dels plens i estipular que aquests es celebrin els 
dijous durant la segona quinzena de cada mes a les 20.00 hores a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament de Campllong, en periodicitat bimen-
sual computant com a primer mes de celebració el mes de gener.
Si el dia de celebració és festiu, es podrà avançar o retardar la data 
amb el mateix caràcter de sessió ordinària.

SEGON.- Modificar el règim econòmic de les assistències en el 
concepte, exclusivament, d’assistència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats per sessió ordinària del Ple: 300 €/regidor.

5è.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA LLAR D’IN-
FANTS MUNICIPAL PEL CURS 2014-2015.
El servei de llar d’infants Municipal de Campllong es presta mitjan-
çant concessió administrativa.

La concessionària ha d’assumir la gestió i explotació del servei sota 
el seu propi risc i ventura, i aportant els mitjans personals, materials 
i tècnics necessaris, de conformitat amb el plec de clàusules econò-
mico-administratives particulars. Així mateix, el concessionari ha de 
finançar el servei a través de les aportacions que realitzin els seus 
usuaris i que es derivin de les tarifes aprovades per l’Ajuntament de 
Campllong o altres ingressos que puguin obtenir i l’aportació econò-
mica que realitzi l’Ajuntament de Campllong.

L’Ajuntament de Campllong garanteix el manteniment de l’equilibri 
econòmic-financer de la concessió municipal en els termes que s’ex-
posen en el plec de clàusules administratives particulars i mitjançant 
el pagament d’una aportació municipal en la forma que s’indica en 
l’annex II del plec de clàusules administratives particulars.

La concessionària té estipulat com a obligació en el plec de clàusules 
administratives particulars de remetre a l’Ajuntament de Campllong 
la documentació en relació al curs tancat, com és el compte d’ex-
plotació definitiu, on s’hauran de diferenciar les partides del servei 
lectiu amb les del servei de menjador. En aquest sentit, l’Ajuntament 
pot sol·licitar a la concessionària altra informació que aquesta estimi 
necessària i aquesta última ha d’atendre a les demandes d’informa-
ció que se li requereixin.

Vist el compte d’explotació/liquidació del curs 2014-2015, que s’ad-
junta còpia annexa i que, a grans trets, és el següent:

Cop d’ull a les actes municipals
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PRESSUPOST INGRESSOS

Concepte Pressupost 
inicial

Liquidació

Taxa matrícula i material 75 € 
*30 nens

2.250 2.325

Taxa quota mensual 165 euros 
* 11 mesos * 30 nens

54.450 53.460

Bonificació quotes mensuals 0 -1.551

Servei acollida matins 0 0

Taxa menjador 35.046 31.342,50

Taxa reserva de plaça 0 200

Abonaments 0 -506,2

Rebuts tornats 0 -310,66

Total ingressos 91.746 84.960

En relació al pressupost d’ingressos, l’Ajuntament de Campllong pel 
funcionament de la Llar d’Infants de Campllong rep una subvenció 
de la Diputació de Girona en funció del número d’alumnes que per 
aquest curs 2014-2015 ha estat de 26.250,00 €.

PRESSUPOST DESPESES

Concepte Pressupost 
inicial

Liquidació

Cost personal 75.587,43 70.937,09

Cost servei comple-
mentari

5.775 5.775

Material pedagògic i 
administratiu

1.600 1.739,24

Assegurances 1.400 1.300,67

Manteniment i con-
servació

3.000 2.956,64

Servei de neteja i 
productes

5.500 5.117,50

Difusió i publicitat 150 89,54

Servei de menjador 30.249,45 21.763,83

Vestuari i bugaderia 180 0,00

Gestoria i compta-
bilitat

2.850 2.783

Imprevistos 400 354,91

A m o r t i t z a c i o n s 
construcció

0 0

Amortitzacions tèc-
niques

161 161,04

Despeses finance-
res

150 46,68

Cost béns corrents i 
serveis

0 0

Total despeses 128.026,37 114.048,50

Vist tot l’anterior, es procedeix a la liquidació als efectes de la deter-
minació de l’aportació municipal:

CONCEPTE IMPORT

Ingressos servei Llar d’Infants 84.95,64

Subvenció Generalitat 26.250

TOTAL INGRÉS (a) 111.209,64

TOTAL DESPESES (b) 114.048,50

APORTACIÓ MUNICIPAL 
(b-a)
A efectes de l’equilibri econò-
mic-financer

2.838,86

Vist tot l’anterior, el sotasignant Alcalde proposo al Ple l’adopció del 
següent acord:

PRIMER.- Aprovar i donar la conformitat amb la liquidació pel 
curs 2014-2015 de la Llar d’Infants Municipal de Campllong, gestio-
nada per la concessionària Olga Alsina Puertas, que ha suposat per 
l’Ajuntament de Campllong una despesa com a aportació municipal 
per import de dos mil vuit-cents trenta-vuit euros, amb vuitanta-
sis cèntims d’euro (2.838,86.-euros), no obstant, el total de paga-
ments de l’Ajuntament de Campllong a la concessionària han estat 
de vint-i-nou mil vuitanta-vuit euros amb vuitanta-sis cèntims d’euro 
(29.088,86.-euros) atès que l’Ajuntament per inici del curs i funci-
onament del servei ha hagut d’anticipar la subvenció de la Diputa-
ció de Girona per import de vint-i-sis mil dos cents cinquanta euros 
(26.250,00.-euros) a la concessionària.

6è.- APROVAR EL PRESSUPOST DE LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL PEL CURS 2015-2016. 
Els reunits per unanimitat acorden:

CONCEPTE LIQUIDACIÓ 
(30 nens)

PRESSUPOST 
(25 nens)

Taxa matrícula material 2.325 1.950

Taxa quota servei 53.460 43.848

Bonificacions -1.551 0

Servei acollida 0 0

Reserva de plaça 200 650

Taxa servei menjador 31.342,50 26.760

Regularització quotes -506,20 0

Rebuts tornats -310,66 0

TOTAL INGRESSOS (A) 84.960 € 73.208 €

TOTAL DESPESES (B) 114.048,50 € 116.537,01 €

SERVEI COMPLEMEN-
TARI (C) 5.775 € 5.775 €

TOTAL DESPESES EQUI-
LIBRI (D=B-C) 108.273.50 € 110.762,01 €
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Cop d’ull a les actes municipals 
Cal fer esment, que un dels motius pels quals el pressupost de des-
pesa és més elevat per aquest curs 2015/2016 és a causa de l’incre-
ment del cost del servei de menjador.

El sotasignant Alcalde proposo al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar el pressupost del servei de Llar d’Infants 
municipal de Campllong pel curs 2015/2016 per un import total de 
cent setze mil cinc cents trenta-set euros amb un cèntim d’euro 
(116.537,01.-€), inclòs el servei complementari d’import cinc mil set-
cents setanta-cinc euros (5.775,00.-€).

CONCEPTE LIQUIDACIÓ 
(30 nens)

PRESSUPOST 
(25 nens)

Taxa matrícula material 2.325 1.950

Taxa quota servei 53.460 43.848

Bonificacions -1.551 0

Servei acollida 0 0

Reserva de plaça 200 650

Taxa servei menjador 31.342,50 26.760

Regularització quotes -506,20 0

Rebuts tornats -310,66 0

TOTAL INGRESSOS (A) 84.960 € 73.208 €

TOTAL DESPESES (B) 114.048,50 € 116.537,01 €

SERVEI COMPLEMEN-
TARI (C) 5.775 € 5.775 €

TOTAL DESPESES EQUI-
LIBRI (D=B-C) 108.273.50 € 110.762,01 €

7è .- RENOVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SER-
VEI PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
DE CAMPLLONG, MITJANÇANT LA MODALITAT 
DE CONCESSIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT I 
TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA.
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Acordar la renovació del contracte de gestió del servei 
públic de la llar d’Infants Municipal de Campllong, per procediment 
obert i tramitació d’urgència, a favor de l’adjudicatària Sra. Olga Al-
sina Puertas, i de conformitat i amb compliment al plec de clàusules 
econòmico-administratives particulars, que varen regir el procedi-
ment de licitació i, per un pressupost previsible d’import cent deu 
mil set-cents seixanta-dos euros amb un cèntim d’euro (110.762,01.-
€) més els serveis complementaris per import de cinc mil set-cents 
setanta-cinc euros (5.775,00.-€), resultant així i aprovar l’aportació 
municipal per import de vint-i-una mil quatre-cents cinquanta-quatre 
euros amb un cèntim d’euro (21.454,01.-€).

La duració de la renovació serà per un any més i renovable fins a un 
màxim de 10 anys, contractació inicial inclosa, amb efectes retro-
actius a 25 de setembre del 2015 pel còmput inicial de la pròrroga 
d’aquest contracte.

8è.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULA-
DORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SER-
VEI DE LLAR D’INFANTS 

Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança 
fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
Llar d’Infants, en els extrems que seguidament s’especifiquen:

6è.- Quota tributària

TARIFES. ALTRES SERVEIS

Quota menajdor, servei complet * (3) 121 €

Servei esporàdic de menjador 7,5 €

Servei acollida * (4) 4,5 €

Servei extraescolar (5) 4,5 €

Preu àpat descompte fix menjador 5,5 €

(...)

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

(...)

9è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM.  de la 124/2015 a la 134/2015.
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.: 124/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 29/2015.

Núm.: 125/2015
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 126/2015
Ref.: Modificació de crèdit exp. Núm. TC 7/2015 – transferència de 
crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa o que afecten 
a partides de personal.
Per retribucions de Jordi Currius.

Núm.: 127/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 24/2015 – Reforma 
paviment piscina.
Promotor: Jordi Valls Creus.

Núm.: 128/2015
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 26/2015 – Pavimenta-
ció de l’accés a una construcció existent.
Promotor: Eliseu Carreras Cortés.

Núm.: 129/2015
Ref.: Liquidació de la taxa per la prestació del servei de "Llar d’In-
fants" de Campllong a la Sra. Glòria Riera Duran.

Núm.: 130/2015
Ref.: Nomenament provisional pel lloc de secretària-intervenció de 
l’Agrupació Campllong-Sant Andreu Salou.
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Núm.: 131/2015
Ref.: Sol.licitud alta servies Consorci AOC – e-NOTUM.

Núm.: 132/2015
Ref.: Al·legacions a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanístic 
Municipal de Sant Andreu Salou.

Núm.: 133/2015
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.
Relació de despeses indicades a la llista que s’adjunta per import de 
3.719,86.-

Núm.: 134/2015
Ref.: Contractació Temporal per servei determinat.

Els reunits se’n donen per assabentats.

10è.- MOCIONS URGENTS
MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CA-
TALUNYA
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre 
de 2015, va aprovar la següent RESOLUCIÓ

"Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat demo-
cràtic obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 
es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries que 
tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i 
en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del 
procés de creació d’un estat català independent en forma de repú-
blica.

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés 
constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de 
preparar les bases de la futura constitució catalana. 

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les 
mesures necessàries per fer efectives aquestes declaracions.

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en 
el termini màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés 
constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i 
com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra 
i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se 
supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, 
en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de 
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 
sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble 
en referèndum, entre altres sentències.

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessà-
ries per a obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, 
d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que per-
meti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una 
participació oberta, activa i integradora.

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir ex-
clusivament les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, 

legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que 
puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat 
espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar nego-
ciacions per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un 
estat català independent en forma de república i acorda posar-ho en 
coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de 
la comunitat internacional.

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a 
blindar drets fonamentals afectats per decisions de les institucions 
de l’Estat espanyol.

1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’ac-
cés als subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar 
les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de 
manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments 
bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i uni-
tats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre 
duri aquesta situació.

2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés 
a un habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplica-
ció del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur 
govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’ha-
bitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situ-
ació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer 
efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de 
les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme 
modificacions normatives que permetin fer efectives les dispo-
sicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de 
funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’ha-
bitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i 
per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya.

3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garan-
tir l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per 
mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones 
que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per 
raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària 
del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta 
o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat 
d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no 
es poden dur a terme nous concurso per a la gestió de centres 
d’atenció primària.

4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’incons-
titucionalitat contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 
8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, 
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Esta-
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tutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita 
llei orgànica són contraris a les competències que corresponen 
a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu 
català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris 
als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. 
En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en 
la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el 
respecte de les competències establertes en favor de les admi-
nistracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts 
pel conjunt de la comunitat educativa.

5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitu-
cionalitat contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de 
protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a trà-
mit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava 
que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris 
a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la 
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu 
dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu 
dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur 
govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat 
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamen-
tals esmentats.

6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les adminis-
tracions locals catalanes en servei de l’interès general, el futur 
govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàri-
es per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgà-
nica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i soste-
nibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de 
la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències 
als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la 
priorització de l’activitat econòmica privada. 

7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que 
viuen els refugiats, el futur govern ha de generar un marc de 
relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al mà-
xim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions 
adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.

8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir 
pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec-
tiva de dones i homes.

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de 
xoc social, el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, 
vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el 
conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació 
de tots els finançaments estructurats, separant els pagaments 
que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que 
constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès 
a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’ins-
tar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 

estructurats, transformant l’amortització de les inversions en 
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost 
excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de cos-
tos per a la Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el 
pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons 
dels programes pressupostaris de despesa que permeti avalu-
ar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la 
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despe-
sa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els 
estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar 
íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i 
compromís, el futur govern ha de crear un grup de treball obert 
als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reuni-
ons amb els responsables de la banca resident per a estudiar la 
possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb 
finalitats socials."

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat 
del Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre 
poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb 
la cambra catalana. 

Per aquest motiu el sotasignat Alcalde, proposo al ple de l’ajunta-
ment de Campllong l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de 
Campllong a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 

SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del 
Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, 
a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associa-
ció Catalana de Municipis (ACM).

No produint-se cap intervenció, se sotmet la proposta a votació amb 
el següent resultat: 
- Vots a favor: 7
- Vots en contra: 0
- Abstencions: 0

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE 14 DE GENER DE 2016

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 10 DE DE-
SEMBRE DE 2015
Els reunits acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
de 10 de desembre de 2015, de la qual s’ha tramès còpia a tots els 
regidors.

2n.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES. ATORGAMENT 
2.1.- ATORGAMENT 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU d’instal-
ació d’un centre de transformació prefabricat a les instal·lacions de 
JOAQUIM ALBERTÍ, "La Selva", i l’ANNEX al projecte bàsic i executiu 
d’instal·lació d’un centre de transformació prefabricat a les instal-
lacions de JOAQUIM ALBERTÍ, "La Selva", de conformitat amb l’arti-
cle 34 del decret 64/2014, de 13 de maig.
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SEGON.- ATORGAR I NOTIFICAR als interessats les llicències per 
a l’execució de les obres que seguidament es detallaran amb com-
pliment que: 

a) Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució al projecte tèc-
nic presentat juntament amb la sol·licitud i a les normes de planeja-
ment vigents en el municipi. 
b) Les determinacions imposades a la llicència i que s’especifiquen 
a continuació. 

EXP. NÚM. 23/2015
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 07/12/2015
- Promotors: JOAQUIM ALBERTI, S.A. (A17018052)
- Obres autoritzades: Instal·lació d’un centre de transformació 
prefabricat a la nau.
- Emplaçament de les obres: carrer església, 9.
- Liquidacions tributàries (provisional): ICIO 470,85.- € 
/ TAXA 150.- €

IMPORT TOTAL FIANCES A SATISFER: 650.- €
Per a residus de la construcció i demolició: 150- €
En relació a la garantia per l’afectació de la via pública: 500,00.-€

2.2.- LLICÈNCIA D’OBRES PROVISIONAL. ATORGAMENT. 

PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU de modifica-
ció de la pèrgola de les places d’aparcament de visites, en una indús-
tria de carn, propietat de "Joaquim Albertí, S.A", situada en el terme 
municipal de Campllong, comarca del Gironès (Girona) i l’ANNEX AL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU.

SEGON.- ATORGAR I NOTIFICAR als interessats la LLICÈNCIA 
D’OBRES PROVISIONALS  que per a l’execució de les obres que se-
guidament es detallaran amb compliment de que: 

a) Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució al projecte tèc-
nic presentat juntament amb la so·licitud i a les normes de planeja-
ment vigents en el municipi. 

b) Les determinacions imposades a la llicència i que s’especifiquen 
a continuació. 

EXP. NÚM. 17/2015
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 11/01/2016
- Promotors: JOAQUIM ALBERTI, S.A. (A17018052)
- Obres autoritzades: Modificació pèrgola places aparcament visites 
- Emplaçament de les obres: carrer església, 9 
- Liquidacions tributàries (provisional): ICIO 500.- € / 
TAXA 150.- €

IMPORT TOTAL FIANCES A SATISFER: 1009,28.- € 
Per a residus de la construcció i demolició: 709,28- €
En relació a la garantia per l’afectació de la via pública: 300,00.-€
IMPORT DE LA GARANTIA PER ASSEGURAR LA REPOSICIÓ DE LA SI-
TUACIÓ ALTERADA AL SEU ESTAT ORIGINAL: 845,00.- € 

3r.- SUBVENCIONS. TRÀMITS DIVERSOS 
3.1.- ACCEPTACIÓ
Els reunits per unanimitat acorden: 

Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la subvenció 
que tot seguit es dirà:

 - ACORD: Resolució de l’Institut Català d’Empreses Culturals, de 
29/12/2015.
- CONCEPTE: XI Cicle de Música del País – Musicant... 2014.
- IMPORT SUBVENCIÓ: 4.643,27.- €
- DESPESES TOTALS: 14.054,15.- € contractació 
(35.461,78.- € total projecte)
- JUSTIFICAR ABANS DE: abans finals febrer de 2016.

3.2.- DENEGACIÓ
Els reunits per unanimitat acorden: 
Donar-se per assabentats de la Desestimació de la sol·licitud pre-
sentada per l’Ajuntament de Campllong:  
ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 15 de desem-
bre de 2015.
CONCEPTE: Agermanament amb St. Valentino d’Itàlia. 
IMPORT SUBVENCIÓ: DENEGADA
MOTIU DENEGACIÓ: punt 4. b)

3.3.- SOL·LICITUD. GENERALITAT DE CATALU-
NYA. INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CUL-
TURALS. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ 
DE SUBVENCIONS A LA PROGRAMACIÓ REALI-
TAZADA DE MÚSICA EN VIU DE CARÀCTER PRO-
FESSIONAL. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya un ajut a fons 
perdut per al finançament del XI cicle de música del país, MUSI-
CANT... 2015 de Campllong. 

3.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA i CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS. 34 FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ .
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, un ajut econòmic a 
fons perdut, per al finançament parcial de la 34a. edició de la Fira 
Comarcal de Primavera 2016 i pel 34a. concurs de vaques de raça 
frisona.  

SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut econò-
mic a fons perdut per al finançament parcial de la 34a. edició de la 
Fira Comarcal de Primavera 2016.

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

PRIMER.- Sol·licitar, a la Diputació de Girona, un ajut per import de 
cinc mil euros (5.000,00.-euros) exclosa de concurrència pública per 
contribuir al cost de la redacció i documentació final i preimpressió i 
impressió del llibre "Campllong, crònica del segle XX".

4t.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. XARXA DE SERVEIS 
LOCALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (XSLPE), 
PERÍODE 2016-2019. SOL·LICITUD ADHESIÓ.  
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona l’adhesió a la Xarxa 
de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) període 2016-
2019.
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5è.- DIPSALUT. SOL·LICITUD AL PROGRAMA DE 
CATÀLEG DE SERVEIS 2016. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

Sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut Pública – DIPSALUT la 
participació en els programes del Catàleg de Serveis 2016 que tot 
seguit s’indicaran. 

Pt02. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de 
les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi. 
Pavelló i Local Social. 

Pt04. Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixe-
ta del consumidor. Llar d’infants de Campllong, Pavelló, Local Social 
i una empresa al Polígon Industrial.

Pt09. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres 
infantils. Llar d’infants.

Pm01. Sol·licitud de prestació de servei de dinamització de Parcs Ur-
bans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables.

6è.- CONTRACTACIONS MENORS D’ESPECTA-
CLES CULTURALS 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Aprovar la contractació menor de: 

COMPANYIA: L’Estaquirot (F-58517681).
ESPECTACLE: En Jan totlifan.
DIA/HORA/LLOC: 17 d’abril de 2016 a les 18 h al Local Social.
PREU: 1.200.- € més 21% D’IVA 252.- € (TOTAL 1.452.- €).

INTÈRPRET: ANTONI MAS I BOU.
ESPECTACLE: El cafè de l’Havana.
DIA/HORA/LLOC: 31 d’agost de 2016 a les 21 hores dins el cicle 
MUSICANT...2016.
PREU: 3.500.- € .

INTÈRPRET: COBLA ORQUESTRA SELVATANA
ESPECTACLE: Sardanes, Concert i Ball.
DIA/HORA/LLOC: 28 d’agost de 2016 a les 19 hores, dins els actes 
de la Festa Major.
PREU: 4.000.- € més 21% D’IVA 840.- € (TOTAL 4.840.- €).

7è.- CONTRACTACIONS MENORS 
7.1.- CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS EN L’ÀM-
BIT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Adjudicar i contractar a l’empresa CONNECTUS GESTIÓ, 
S.C.P. - NIF:J55188650 pel desenvolupament dels serveis de la Cre-
ació de la Borsa de Treball de l’Ajuntament, la gestió de projectes 
a nivell turístic i de promoció econòmica local com el projecte "Vi-
sitCampllong" i la col·laboració activa en el disseny i desenvolupa-
ment de diversos esdeveniment com la Fira de Campllong i altres, 
per procediment d’adjudicació directa atès que és un contracte me-
nor de serveis i per un import anual de 10.000.- €,  IVA inclòs.  

7.2.- CONTRACTACIÓ MENOR PEL DISSENY DEL 
LOGOTIP TURÍSTIC DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procedi-
ment obert pel disseny del logotip turístic de Campllong, tot convo-
cant-ne la seva licitació.

SEGON.- Aprovar les bases que regiran el concurs públic i el procés 
d’adjudicació, que s’adjunten com annex a la present proposta.

TERCER.- Publicar en el Perfil del Contractant anunci de licitació, 
perquè durant el termini fins a 31 de gener de 2016 els interessats 
puguin presentar les proposicions que considerin convenients.

8è.- CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa 
TECHNIC SOL BETON – RIUDETRANS, S.A. (nif. A17451592) per im-
port de cinc mil tres-cents deu euros (5.310,00.-euros) més mil cent 
quinze euros amb deu cèntims d’euro (1.115,10.-euros) d’IVA i ad-
judicar-li aquesta la realització de l’obra "Pavimentar el fons de la 
Riera de Campllong". 

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la aplicació 16.452.631 
del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Regis-
tre de Contractes del Sector Públic, si s’escau, de conformitat amb 
l’establert en l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.

QUART.- Comunicar la present resolució a l’adjudicatària del contracte.

CINQUÈ.- Fer l’exposició pública d’aquesta adjudicació al perfil 
del contractant, si s’escau.

SISÈ.- Advertir que a la presentació de la factura s’haurà d’acre-
ditar per part de l’adjudicatària que està al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social i que els 
treballadors que treballin per a l’execució de l’obra adjudicada estan 
correctament donats d’alta o declarats com a autònoms.

9è.- CESSIÓ DRETS FUNERARIS. ACCEPTACIÓ
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Acceptar la renúncia plantejada per la Sra. Teresa Fi-
gueres Falgàs la qual actua en nom del Sr. Ricardo Figueres Falgàs  
i declarar la reversió a l’Ajuntament dels nínxols núms. 45 i 46 del 
Cementiri Municipal.

SEGON.- Declarar l’obertura de l’expedient d’extinció de concessió 
dels drets funeraris de la Sra. Teresa Figueras Falgàs i Ricardo Fi-
gueres Falgàs dels nínxols números 45 i 46 del Cementiri Municipal 
de Campllong.

10è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 1724 AL 
1819 i de l’1 al 20 (excepte factures)) per tal de que els reunits es 
donin per assabentats. 

11è.- CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES. SUB-
VENCIÓ PLA A L’ACCIÓ 2015
Els reunits per unanimitat acorden: 
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PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa SEI-
MA (Servei Elèctric Industrial Massanes, S.L – NIF. B17932484) per 
import total de nou mil nou-cents noranta-nou euros amb vuitanta 
cèntims d’euro (9.999,80.-euros) IVA inclòs, i adjudicar-li aquesta 
empresa la realització de l’actuació "Subministrament i instal·lació 
de 22 lluminàries model ESTILO de la marca CARANDINI i de 22 làm-
pades de VSAP PHILIPS MST SON-PIA PLUS.

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació 16.1721.633 
del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre 
de Contractes del Sector Públic, si s’escau, de conformitat amb l’es-
tablert en l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

QUART.- Comunicar la present resolució a l’adjudicatària del con-
tracte.

CINQUÈ.- Fer l’exposició pública d’aquesta adjudicació al perfil del 
contractant, si s’escau.

SISÈ.- Advertir que a la presentació de la factura s’haurà d’acre-
ditar per part de l’adjudicatària que està al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social i que els 
treballadors que treballin per a l’execució de l’obra adjudicada estan 
correctament donats d’alta o declarats com a autònoms.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE 28 DE GENER DE 2016

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 29 DE DE-
SEMBRE DE 2015
Els reunits acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acte de la sessió 
extraordinària del dia 29 de desembre de 2015, de la qual s’ha tra-
més còpia a tots els regidors. 

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 conformi-
tat i, per unanimitat, acorden adreçar la comunicació proposada pel nai-
xement de ERIC MARIN QUESADA nascut el dia 26 de desembre de 2015.

El Sr. Alcalde comenta les gestions realitzades directament per tal de 
solventar les aigües residuals que actualment baixen per la Riera de 
Campllong. Després d’una inspecció ocular per dins la riera i d’una 
inspecció de la xarxa de residuals i pluvials de la zona urbana realit-
zada per una empresa especialitzada del sector, s’ha detectat un tap 
de residus a la xarxa principal de clavegueram que evita que les aigües 
brutes transcorrin correctament fins a l’estació depuradora i que fa que 
aquests hagin i que aquests hagin entrat a la xarxa de pluvials que aboca 
directament a la riera. A dia d’avui s’ha procedir a la neteja de la xarxa i 
s’està observant que les aigües ja disminueixen i en pocs dies quedarà 
neta. Caldrà de totes maneres i a causa del poc pendent dels carrers, 
programar una neteja cada 6 mesos per evitar aquestes circumstàncies. 

El Sr. Freixas comenta que es va adreçar per correu electronic al Sr. 
Kim Faure, Director General de Catalunya de Telefònica España, per 

tal de saber de primera mà com està el projecte de desenvolupament 
de la Fibra Òptica a Campllong atès que està previst el seu desple-
gament pel municipi de Cassà de la Selva durant aquests primers 
mesos de 2016. El Sr. Faure ha respost que  atès que durant aquests 
2016 es farà el desplegament a Cassà de la Selva, això permetrà fer 
l’anàlisi per donar cobertura al municipi de Campllong durant el 2017 
per tenir ja la central amb l’equipament de fibra òptica.

El Sr. Alcalde també comenta als assistents que aquests mes de ge-
ner ha Resolt per Decret d’Alcaldia la Improcedència de les liquidaci-
ons a l’Ajuntament de Campllong pel servei de transport adaptat que 
ofereix el centre de gent gran de Riudellots "El lliri Blau" i ha manifes-
tat que l’Ajuntament de Campllong vol entendre’s amb l’Ajuntament 
de Riudellots de la Selva per la prestació del servei de transport als 
seus veïns del municipi es continuï portant a terme, altra cosa és 
que per la compra de la futura furgoneta es plantegin unes condici-
ons més justes, raonables i equitatives per ambdós administracions. 
Alhora s’ha posat en coneixement d’aquests fet a l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva, el Consell Comarcal de la Selva com a centre 
gestor del centre, al Consorci de Benestar Social de la Selva i a la 
Conselleria de Benestar perquè arbitri una situació que perjudica a 
famílies. 

Els reunits, per finalitzar, volen manifestar el seu agraïment a tots 
els veïns que el passat dia 14 de gener van participar a la Donació de 
Sang que regularment es fa a Campllong. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El Sr. Eliseu Carreras comenta que s’ha instal·lat una protecció mit-
jançant barrots verticals al passamà existent de l’exterior de l’edifici 
local social, al costat del carrer de l’església. 
El mateix regidor també comenta la bona acollida que ha tingut la 
neteja de parcel·les que s’han posat a disposició dels veïns amb la 
intenció de que puguin fer llenya per us particular i alhora netejar 
parcel·les municipals de bosc. 

El Sr. David Bou exposa que enguany hi ha canvis i novetats impor-
tants a la Fira de Campllong que tindrà lloc el 2 i 3 d’abril. L’organit-
zació de l’espai gastronòmic del cargol ENCARGOLA’T per primera 
edició del qual s’està preparant una presentació a peu de carrer al 
mercat de Cassà de la Selva, a la Rambla de Girona i a la Fira de Vic. 
Altres canvis són un espai destinat al més petits a preus econòmics 
així com la visita del museu del Camp amb trenet. 

El Sr. Bou també comenta que es va reunir amb un representant 
de l’empresa Humana de recollida de roba (1.778 kg. recollits l’any 
2015) i que també es va reunir amb l’Ajuntament de Cassà amb el 
regidor de turisme i promoció econòmica per poder treballar conjun-
tament en temes d’interès dels dos municipis. 
També va assistir a una reunió al Consell Comarcal del Gironès pel 
tema de subvencions de turisme que està previst que surtin aquests 
2016 i pel projecte "Xarxa de Camins intel.ligents". 

El Sr. Àlex Carrera comenta el casalet de Nadal que s’ha fet per 
aquests dies de festes. 

4t.- INCORPORACIÓ DE FITXA DE NOVA ACTU-
ACIÓ AL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE 
(PAES) 
Els reunits per unanimitat acorden: 
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PRIMER.- Aprovar la incorporació de la fitxa "1.1.7 substitució de 
l’enllumenat del Local Social per làmpades i tubs LED" al Pla d’Acció 
de l’Energia Sostenible (PAES), i comprometre’s a, en la mesura del 
possible, dur a terme les actuacions que aquest conté.

5.- APROVACIÓ CONVENIS I ADDENDAS. CON-
VENI COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG I HUMANA- fundació Pueblo para 
Pueblo, per al foment del reciclatge i el comporta-
ment sostenible.
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Campllong i HUMANA- Fundación Pueblo para Pueblo, per 
al foment del reciclatge i el comportament sostenible per un termini 
de dos anys, 2016-2018.

SEGON.- AUTORITZAR a la fundació HUMANA a l’ocupació de l’es-
pai de domini públic, concretament al Pg. Campllong cantonada c/ 
Bugantona, perquè instal·li un contenidor de recollida de roba usada, 
amb caràcter gratuït.

TERCER.- DESIGNAR el Sra. Sílvia Bosch Agustí com a represen-
tant de l’Ajuntament de Campllong als efectes únics i exclusius pel 
desenvolupament d’aquest projecte.

QUART.- Notificar aquest acord a la fundació HUMANA.

CINQUÈ.- Publicar l’aprovació d’aquest conveni en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i en la web del Registre de convenis 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des 
del Portal de Transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost.

5.2.- APROVACIÓ CONVENIS I ADDENDAS. ANNEX I 
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG I EL CONSORCI DE BENESTAR 
SOCIAL GIRNÈS-SALT. Execució tallers de Memòria.
Els reunits per unanimitat acorden: 
Administracions públiques, el sotasignat Alcalde proposo al Ple 
l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR l’Annex I al Conveni Marc de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Campllong i el Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt per a l’execució dels Tallers de Memòria al municipi de 
Campllong per a l’exercici 2016.

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, per a tots 
aquells actes, tràmits i gestions que siguin necessaris per a l’execu-
ció d’aquest acord.

TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

QUART.- Publicar l’aprovació d’aquest conveni en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i en la web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des 
del Portal de Transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost.

5.3.- APROVACIÓ CONVENIS I ADDENDAS. CONVENI 
MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL CO-
MARCAL DEL GIORNÈS I AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 
EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 2016-2017.

Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre el Con-
sell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong en matèria de 
promoció turística 2016-2017.

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, per a tots 
aquells actes, tràmits i gestions que siguin necessaris per a l’execu-
ció d’aquest acord.

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès.

QUART.- Publicar l’aprovació d’aquest conveni en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i en la web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des 
del Portal de Transparència, de conformitat amb l’article 110.3 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost.

5.4 APROVACIÓ CONVENIS I ADDENDAS. ADDEN-
DA AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I L’AJUNTAMENT 
DE FORNELLS DE LA SELVA PER A LA CESSIÓ A LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL CAMÍ A FORNELLS DE 
LA SELVA.
Els reunits per unanimitat acorden: 

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

SEGON.- FACULTAR el Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, a la firma 
de l’addenda mencionada així com a tots aquells tràmits i gestions 
que siguin necessaris per a la consecució d’aquest fi.

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

Vist que la Diputació de Girona ha comunicat en posterior a la convo-
catòria de la present sessió que encara no està preparat per aprovar 
el present conveni i que aquest assumpte es retardi uns mesos als 
efectes de noves gestions i tràmits, atès la impossibilitat d’arribar a 
l’execució del present acord per falta de l’acord de la Diputació de 
Girona i document que reconegui el compromís de la Diputació de 
Girona en el cofinançament de l’obra, es proposa que l’assumpte es 
deixi sobre la taula de conformitat amb l’article 92 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’or-
ganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

No produint-se cap intervenció, se sotmet la proposta de deixar l’as-
sumpte sobre la taula a votació amb el següent resultat: 

6è.- ANUL·LAR I DEIXAR SENSE EFECTE DI-
VERSOS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ MUNICI-
PALS, D’ACORD AMB EL  DECRET 30/2015, DE 
3 DE MARÇ, PEL QUAL S’APROVA EL CATÀLEG 
D’ACTIVITATS I CENTRES OBLIGATS A ADOP-
TAR MESURES D’AUTOPROTECCIÓ I ES FIXA EL 
CONTINGUT D’AQUESTES MESURES.
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- DEROGAR els plans d’autoprotecció del municipi de 
Campllong relatius a: MUSICANT, ESCOLA BRESSOL, FESTA MAJOR I 
LOCAL SOCIAL, segons decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s’apro-
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va el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’auto-
protecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures atès que aquests 
no són obligatoris per a l’Ajuntament de Campllong.

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde, Lluís Freixas i Vilardell, per a tots 
aquells actes, tràmits i gestions que siguin necessaris per a l’execu-
ció d’aquest acord.

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès i 
a protecció civil de Catalunya o local, segons correspongui, als efec-
tes de complir per aquest últim supòsit amb la comunicació de baixa 
de l’activitat de l’article 7 del decret 30/2015, de 3 de març, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

QUART.- Sotmetre aquest acord a un tràmit d’informació pública i 
audiència, per un termini de trenta dies, als efectes de presentar les 
reclamacions i suggeriments que s’estimin oportuns, de conformitat 
amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, mitjançant anunci en 
el Diari Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la corpora-
ció, de conformitat amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
i 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En el cas de que no 
es presentin al·legacions o reclamacions, s’entendrà aquest acord 
d’aprovació inicial elevat a definitiu.

7è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM.  de la 135/2015 a la 138/2015 
i 1/2016 al 12/2016
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.: 135/2015
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 136/2015
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 137/2015
Ref.: Liquidació conveni per la utilització de la Depuradora de l’Em-
presa Joaquim Alberti, SA. Base 2015.  

Núm.: 138/2015
Ref.: Liquidació Obres menors any 2014 de l’empresa JOAQUIM AL-
BERTÍ, S.A.  

Núm.: 1/2016
Ref.: Sol·licitud de Bestreta mensual al servei de recaptació de Xaloc. 
Any 2016

Núm.: 2/2016
Ref.: Improcedència de les liquidacions a l’Ajuntament de Campllong 
pel servei de transport adaptat que ofereix el centre de gent gran de 
Riudellots "El lliri Blau".

Núm.: 3/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la uti-
lització de les sales i dependències municipals (núm. 19)

Núm.: 4/2016
Ref.: Acceptació Renúncia i Atorgament de noves parcel·les per a 
l’ocupació temporal per a l’aprofitament privatiu de recursos fores-
tals de parcel·les de titularitat municipal. 

Núm.: 5/2016
Ref.: Liquidació conveni per la utilització de la Depuradora de l’Em-
presa Joaquim Albertí, SA. Complementària 2015.

Núm.: 6/2016
Ref.: Declaració d’inviabilitat econòmica instal·lació fotovoltaica al 
Local Social de Campllong. 

Núm.: 7/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 28/2015 – Petites ac-
tuacions de reparació interior.

Núm.: 8/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 30/2015 – Revesti-
ment façana nord amb panell semicomprimit – Can Roca.  

Núm.: 9/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 25/2015 – Pl. Catalu-
nya, 1 – Instal·lació llar de foc.  

Núm.: 10/2016
Ref.: Trasllat informe tècnic a petició de BUILDINGCENTER, SAU (si 
una finca pertany a una Junta de Compensació o a una Entitat Urba-
nística de Conservació).

Núm.:11/2016
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres elements 
de domini públic de la llicència d’obres exp. 16/2015, Instal·lació tan-
ca perimetral – V. De la Bruguera, 17. 

Núm.:12/2016
Ref.: Devolució fiança per la reposició de paviments, passeig Camp-
llong 10, exp. 15/2015.

Els reunits és donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 11 DE FEBRER DE 2016 

ÚNIC.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE 
GENERAL 2014
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 es van 
sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, amb el seu 
expedient i documentació a la sessió celebrada el dia 29 de desem-
bre de 2015, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en la ma-
teixa data.

Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia núm. 3 de 7 de gener de 2016, pel període reglamentari, no 
se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions.

Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determi-
nen els articles del 208 al  212 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de la Corpora-
ció corresponent a l’exercici de 2014 integrat per:

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

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

Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevin-
guts com a resultat de l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, mitjançant la forma que s’estableix en la prò-
pia resolució de la Sindicatura.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN D’11 DE FEBRER DE 2016

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 14 DE GE-
NER DE 2016
Els reunits acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
de data 14 de gener de 2016, de la qual s’ha tramès còpia a tots els 
regidors.

2n.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES. ATORGAMENT 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE "col·locació elevador i obertu-
ra paret interior·, redactar per La Sra. Marisa Compte Rovira, arqui-
tecte tècnica col·legiada núm. 17006400 i visat del Col·legi d’Apare-
lladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’edificació de Girona núm. 
v/W.16.0241 de 5 de febrer de 2016 i de conformitat amb l’article 34 
del decret 64/2014, de 13 de maig.

SEGON.- ATORGAR I NOTIFICAR als interessats les llicències per 
a l’execució de les obres que seguidament es detallaran amb com-
pliment de que: 

a) Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució al projecte tèc-
nic presentat juntament amb la sol·licitud i a les normes de planeja-
ment vigents en el municipi. 

b) Les determinacions imposades a la llicència i que s’especifiquen 
a continuació. 

EXP. NÚM. 4/2016
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 08/02/2016
- Promotors: JOAN BARRIS SOLENCH (DNI 40204723X)
- Obres autoritzades: col·locació elevador i obertura paret interior
- Emplaçament de les obres: Pl. Can Pou, 2
- Liquidacions tributàries (provisional): ICIO 249,72.- € 
/ TAXES 100.- €

IMPORT TOTAL FIANCES A SATISFER: 500.- €
Per a residus de la construcció i demolició: 150.- €
En relació a la garantia per l’afectació de la via pública: 350.-€

3r.- SUBVENCIONS. TRÀMITS DIVERSOS 

3.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A 
PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL EDITADES PER 
AJUNTAMENTS. “CAMPLLONG. CRÒNICA DEL SE-
GLE XX. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern de 
data 14 de gener de 2016 de sol·licitud a la Diputació de Girona d’un 
ajut exclòs de concurrència pública pel finançament del llibre "Camp-
llong, crònica del segle XX". 

SEGON.- Sol·licitar, a la Diputació de Girona, una subvenció 
d’acord amb les "Bases Específiques reguladores de subvencions 
per a publicacions d’interès local editades per Ajuntaments" per al 
finançament parcial de l’edició del llibre "Campllong, crònica del 
segle XX".

3.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ADHESIÓ AL PRO-
JECTE DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT 
TERRITORIAL  PER AJUNTAMENTS DE MENYS 
DE 2.000 HABITANTS. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, al  Servei de Promo-
ció Econòmica de l’Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies  la 
participació de l’Ajuntament de Campllong en el projecte "Millora de 
la Competitivitat Territorial". 

3.3.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. CICLE DE CON-
CERTS DE MUSICA DE COBLA. SOL·LICITUD.
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Sol·licitar de la Diputació de Girona la participació de 
l’Ajuntament de Campllong en el Cicle de Concerts de Música de Co-
bla per l’any 2016, 

3.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. FONS DE COOPE-
RACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2016
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona la distribució de l’im-
port atorgat del "FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL" 
2016 als següents conceptes: 

a) Despeses culturals (dinamització del Local Social, Festa Major, 
activitats de Nadal, colla gegantera i grallers, etc): (15% del total) 
4.130,10.- € dels quals 619,52.- € (15%) han de ser contractacions 
d’integrants del catàleg d’arts en viu "escènics" de la Diputació de 
Girona, que alhora 413,01.- € (10% de escènics) ha de destinar-se a 
activitats a sales de lectura i biblioteques.  

b) Despeses de bens corrents i serveis 23.403,90.- € destinats a 
despeses de consum elèctric i manteniment de l’enllumenat públic, 
aigua potable i depuradora i manteniment i reparació dels accessos 
a nuclis de població. 

4t.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SA-
LUT DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE MILLORA I 
REPOSICIÓ DEL SISTEMA DE DRENATGE DELS 
CAMINS VEÏNALS DEL MUNICIPI DE CAMP-
LLONG. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, informat favorable-
ment per la Sra. Mireia Besalú Asturiol com a coordinadora de segu-
retat i salut en la fase d’execució d’obra, de les obres "Text refós de 
la memòria tècnica de l’actuació de millora i reposició del sistema de 
drenatge dels camins veïnals del municipi de Campllong". 
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SEGON.- Fer constar que: 
L’Adjudicatari ja ha efectuat la comunicació d’obertura del centre de 
treball en data 20 de gener de 2016 i registre d’entrada a la Genera-
litat de Catalunya núm. 0972E/7483/2016. 

Aquest pla es farà arribar als interessats, segons estableix l’article 
7.4 del R.D. 1.627/97, amb la finalitat que puguin presentar aquells 
suggeriments i alternatives que els semblin oportuns.

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest pla 
de seguretat i salut, de resultes de les alteracions o incidències que 
puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra, o bé per vari-
acions en la documentació tècnica que va servir de base per elaborar 
l’estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l’aprovació expressa de 
l’Administració pública que ha adjudicat l’obra, s’haurà de comunicar 
a qui disposa el R.D. 1.627/97 i estarà a disposició de tots els qui 
indica l’article 7.4 del R.D. 1.627/97.

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

PRIMER.- Acceptar la renúncia plantejada per la Sra. Teresa Fa-
brellas Lloveras i declarar la reversió a l’Ajuntament del nínxol núm. 
34 del Cementiri Municipal.

SEGON.- Declarar l’obertura de l’expedient d’extinció de conces-
sió dels drets funeraris de la Sra. Teresa Fabrellas Lloveras del nín-
xol 34 del Cementiri Municipal de Campllong.

6.- CONTRACTACIÓ MENOR ASSEGURANÇA 
RESPONSABILITAT FUNCIONARIS I CÀRRECS 
PÚBLICS
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Adjudicar i contractar a l’empresa SegurCaixa Adeslas, 
S.A per la prestació del servei d’assegurança de responsabilitat civil 
a funcionaris i càrrecs públics amb vigència d’un any des de la firma 
del contracte i per una prima total de dos mil seixanta-nou euros amb 
noranta-tres cèntims d’euro (2.069,93.-euros) 

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 21 AL 163 
(excepte factures)) per tal de que els reunits es donin per assabentats

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUN-
TA DE GOVERN DE 10 DE MARÇ DE 2016 

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 11 DE FE-
BRER DE 2016
Els reunits acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
de data 11 de febrer de 2016, de la qual s’ha tramès còpia a tots els 
regidors.

2.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA i CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS. XIII CICLE DE MÚSICA DEL PAÍS. 
MUSICANT 2016. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ.

Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, a través d’una sol-
licitud a la convocatòria oberta en règim de concurrència compe-
titiva per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment de 
projectes i activitats culturals d’interès públic local, per al finan-
çament parcial de la XIII edició del cicle de música del país MUSI-
CANT 2016. 

SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut econò-
mic a fons perdut per l’import de 1.000.- € per al finançament parcial 
de la XIII edició del cicle de música del país MUSICANT 2016.

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

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona les següents subvenci-
ons regulades per les bases que regeixen la convocatòria exposada 
que són les aprovades pel Ple de la Diputació en sessió de data 15 
de desembre de 2015, publicades al BOP de Girona núm. 243 de 18 
de desembre de 2015, per actuacions en camins rurals i matèria fo-
restal: 

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

2.3. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER AL 
SUPORT A L’ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L’AC-
TIVITAT FISICOESPORTIVA, DELS AJUNTAMENTS I 
LES ENTITATS ESPORTIVES I FOMENT DE L’ESPORT, 
DELS AJUNTAMENT I LES ENTITATS ESPORTIVES. 
SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut 
segons detall que figura tot seguit que segueix i amb destinació al 
finançament parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi 
especifiquen.
 
PROJECTES DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT  
Concepte: Activitats fisicoesportives que es realitzen regularment 
durant l’any 2015-2016 
Pressupost despeses: 3.500.- €  
Aportació Municipal (inclou quotes participants): 2.500.- €
Import de la Subvenció: 1.000.- € 

2.4. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENTS PER POLÍTIQUES D’HABITATGE, PER 
A L’ANY 2016. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Sol·licitar de la Diputació de Girona una subvenció per a 
la redacció d’un estudi  contemplant la possibilitat de rehabilitar ha-
bitatges en desús del municipi per a la construcció d’habitatges soci-
als d’acord amb els seus propietaris i segons els edictes publicats al 
BOP de Girona núm. 40 del dia 20 de febrer de 2016 d’aprovació de la 
convocatòria de les subvencions destinades als ajuntaments en l’àm-
bit de l’habitatge per a l’any 2016 i edicte de bases aprovades pel Ple 
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de la Diputació de Girona en sessió del data 19 de gener de 2016 i 
publicades definitivament al BOP núm. 45 del dia 7 de març de 2016. 

2.5.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS A 
AJUNTAMENTS CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA 
CAMPANYA “DEL PLA A L’ACCIÓ” PER A L’ANY 2016. 
SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

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

LINIA 1: Projecte de Comptabilitat Energètica, contractació conjunta 
amb el Consell Comarcal del Gironès. 

LINIA 2: Redacció d’informes de seguiment dels PAES per part 
d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència ener-
gètica i la lluita contra el canvi climàtic.

LINIA 3: Substitució de l’enllumenat del Local Social de Campllong 
per làmpades i tubs LED. 

3è.-  CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESRA-
TITZACIÓ, ANY 2016-2017. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. ADJUDICAR a l’empresa QNTROLPLAGA – Joel Devesa 
Gelabert, DNI 40359360H per un període d’un any per import de 
1930,50.- € (iva inclòs)

SOL·LICITAR a l’empresa adjudicatària la documentació acreditati-
va de la capacitat d’obrar (escriptures de constitució de l’empresa); 
documentació justificativa d’estar al corrent de les obligacions tri-
butàries i amb la seguretat social ; documentació acreditativa de la 
solvència econòmica i financera, per mitjà de l’últim impost de soci-
etats presentat i; documentació acreditativa de la solvència tècnica, 
amb detall dels professionals (donats d’alta a la S.S) i els seus títols 
d’habilitació. Es concedeix un termini de deu dies hàbils a l’empresa 
adjudicatària pel trasllat d’aquesta documentació a partir de l’ende-
mà de la notificació d’aquest acord, en cas contrari, l’adjudicació no 
tindrà efectes.

4t.- CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI DE JARDI-
NERIA I MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS, 
ZONES D’EQUIPAMENTS I ARBRAT VIARI DEL 
MUNICIPI DE CAMPLLONG. ADJUDICACIÓ ANU-
ALITAT 2016. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

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

CONTRACTISTA: Sr. Manuel Fuentes i Pumarola - Jardiner. 
El preu per la prestació del servei dels Blocs 3 i 4, ascendeix a TRES 
MIL QUATRE-CENTS TRETA EUROS (3.502,02,00€) anuals, més IVA. 
– (1.059,36.- € trimestrals iva inclòs)

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

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

CONTRACTISTA: Vivers i Jardineria Riera.
El preu per la prestació del servei dels Blocs 1, 2, 5 i 6, ascendeix a 
SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS (6.362,00.- €) anuals, 
més IVA. – (1.924,51.- € trimestral iva inclòs)

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

2 - Podar moreres passeig hivern i estiu.
- Tractament de la poda, el resultat del qual, una vegada tri-
turat, sigui retornat a l’Ajuntament per la seva reutilització 
en altres necessitats.
- Manteniment alzina rotonda (2 vegades any).
- Manteniment herbes passeig moreres i rotonda alzina. 
- Poda i manteniment pati llar d’infants.

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

6 - Manteniment Cementiri: interior i exterior.

SEGON. DETERMINAR la vigència del contracte per un període 
d’un any, des de l’1 d’abril de 2016 fins 31 de març de 2017.

5è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar als 
assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 164 AL 310 
(excepte factures)) per tal que els reunits se’n donin per assabentats.

1 - 2 0 1 6 -
000305-1

07/03/2016 
9:27

Col·laboració ajut eco-
nòmic Fundació Es-
clerosi múltiple, acte 
que es celebra el 10 
de juliol

9644150006 
Fundació Es-
clerosi Múlti-
ple

Els reunits acorden una ajut de 100€, amb la finalitat i destinació 
exposada.
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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 7 D’ABRIL  DE 2016 

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 28 DE GENER 
DE 2016 I 11 DE FEBRER DEL 2016
Els reunits per unanimitat acorden: 

L’aprovació de l’esborrany de l’acte de la sessió ordinària del dia 
28 de gener de 2016 i del dia 11 de febrer del 2016, de la qual s’ha 
tramés còpia a tots els regidors. 

2n.-  APROVACIÓ DE L’ACTE DE REUNIÓ DEL 
DIA 31/03/2016
Els reunits per unanimitat acorden: 
l’aprovació de l’acte de reunió del dia 31/03/2016, de la qual s’ha 
tramés còpia a tots els regidors. 

3r.- 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 GERARD FUENTES ANGELATS nascut el dia 16 de març de 
2016 i la filla de MARIA BOSCH VILALTA i MIGUEL FERNÁNDEZ CEREIRA.

Malauradament, el Sr. Alcalde, també es refereix al recent traspàs 
de la Sra. EMILIA BASACOMA PLANELLA. Els regidors presents en 
l’acte acorden transmetre als familiars el sincer condol de la Corpo-
ració junt amb la manifestació de sentiment i respecte.

El Sr. Alcalde també explica que va assistir en el Consell Alcaldes del 
dia 19/02/2016, en el qual va assistir el molt honorable president de 
la Generalitat, Carles Puigdemont i Casamajó i en el Consell Alcaldes 
del dia 06/02/2016 en el qual hi va haver la intervenció del Sr. Père 
Vila i Fulcarà i el Sr. Alcalde, en representació de l’Ajuntament de 
Campllong, va manifestar el seu malestar per a la gestió de l’organis-
me autònom de la Diputació de Girona, XALOC, en les seves tasques 
de gestió i recaptador dels impostos municipals que li són cedits, 
atès la seva poca habilitat i eficàcia en la gestió d’aquells contribu-
ents que tenen deutes pendents amb l’administració i, que normal-
ment, aquests deutes acaben essent donats de baixa per prescripció 
o caducitat del deute, implicant aquest fet per l’Ajuntament una pèr-
dua de la seva capacitat econòmica.

En data 3/03/2016, l’Alcalde exposa que va assistir juntament amb  
l’Alcalde de Fornells de la Selva a una reunió amb el President de la 
Diputació de Girona, Sr. Pere Vila, pel tema de la carretera de Camp-
llong a Fornells de la Selva i el carril bici adjunt a la carretera cedida.

En data 4/03/2016, l’Alcalde també explica que va assistir a la re-
unió amb la Sra. Marta Morera, cap del gabinet de la Consellera de 
Benestar Social i Família Sra. Neus Munté i Fernández, pel tema del 
centre de benestar de gent gran de Riudellots de la Selva que hi 
assistien dos veïns de Campllong.

En data 7/03/2016 l’Alcalde també explica que va tenir una reunió 
amb el vicepresident de la Diputació de Girona, Sr. Fermí Santama-
ria, pel tema del manteniment i les reparacions necessàries a la 
instal·lació esportiva de Campllong.

En data 10/03/2016, el Sr. Alcalde també va assistir a una reunió 
amb el diputat de la Diputat de Medi Ambient, Sr. Lluís Costabella, 
pel concurs de vaques que es va celebrar dins el recinte de la Fira 
Comarcal de Primavera de Campllong i pel seu foment i conservació 
del mateix atès que és un dels únics concursos a tot Catalunya que 
promociona les vaques del nostre territori.

En data 22/03/2016, el Sr. Alcalde explica que va tenir una reunió 
amb el diputat de Cultura, Sr. Albert Piñeira, pel tema del museu del 
camp i d’oficis tradicionals de Campllong i les possibilitats d’expan-
sió i desenvolupament d’aquest projecte que tenim a mig fer.

I per acabar amb el seguit de reunions i gestions que el Sr. Alcal-
de ha desenvolupat en els últims mesos, en data 1/04/2016 el Sr. 
Alcalde va assistir el dinar de treball d’alcaldes del Gironès amb la 
Consellera Mertixell Borràs, on es varen tractar temes com el FEDER 
i la gestió de secretaries i el tractament dels pisos buits.

4t.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Acte seguit, els regidors expliquen les activitats que s’han desenvo-
lupat en relació al seu àmbit de gestió:

El regidor, Sr. David Bou, explica que el mes de febrer passat, tots 
els regidors i el Sr. Alcalde varen formar part del jurat i varen se-
leccionar el guanyador del disseny del logotip turístic de Campllong, 
per poder així tenir una marca de promoció del poble de Campllong.

Tots els membres del ple també volen felicitar a la colla de Carnes-
toltes de Campllong per haver participat en un seguit de rues, com 
són les rues de Santa Coloma de Farners (6/02/2016), Riudellots 
de la Selva (13/02/2016), Llagostera (14/02/2016), Tossa de Mar 
(20/02/2016) i, per finalitzar, la demostració en el nostre poble, 
Campllong, el dia 21/02/2016).

La regidora, Sra. Ester Roqueta, vol exposar que el dia 27/02/2016, 
els veïns de Campllong varen poder gaudir d’una excursió al festival 
internacional del circ Elefant d’Or de Figueres, coordinar i organitzat 
per la dinamitzadora del local social de Campllong. En l’activitat hi 
varen assistir al voltant d’una cinquantena persones i tots molt con-
tents i satisfets per l’activitat organitzada.

El regidor de vies i camins públics, Sr. Eliseu Carreras, manifesta que 
el passat dia 4 de març del 2016 es varen acabar les obres del camí 
de Sant Andreu Salou a Campllong.

La regidora d’esports, Sra. Roser Freixas, vol exposar que el passat 
dia 6 de març del 2016 es va realitzar en el municipi de Campllong la 
5è open bike BMW, organitzada per l’AE Campllong, i a la qual varen 
participar unes 127 persones. Es vol felicitar a aquesta associació 
per l’activitat duta a terme i per l’organització d’esdeveniments es-
portius en el municipi de Campllong.

El regidor, Sr. Àlex Carrera, exposa que el passat dia 10/03/2016 va 
tenir una reunió per tractar el tema del servei de biblioteca.

El regidor de turisme, Sr. David Bou, vol exposar que per mitjà de 
l’associació gastronòmica encargola’t, el municipi de Campllong es 
va promocionar tant en el seu àmbit gastronòmic com en la seva ac-
tivitat de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong, fent promoció 
en els municipis de Cassà de la Selva en el mercat el dissabte dia 27 
de febrer i a Girona a la rambla el dia 5 de març d’enguany.

La regidora, Sra. Roser Freixas, també vol exposar que com és tradició 
en el municipi de Campllong el dissabte 20 de març d’enguany es va ce-
lebrar la missa del Ram i, en posterioritat a la missa, es va organitzar 
un pica-pica per a tots els assistents i com a acte de festivitat.

Tots els membres del ple també volen exposar i explicar, una altra 
tradició popular del municipi de Campllong i de la corporació que 
el presideix, com és la reunió anual del poble que enguany es va 
celebrar el dia 12 de març passat. En aquesta reunió, els polítics de 
Campllong expliquen en el poble les actuacions que s’han dut a terme 
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i les projeccions de futur en base el pressupost municipal aprovat 
per l’exercici en curs. A la reunió hi varen assistir unes cinquanta 
persones, on va existir un debat dinàmic i interactiu entre veïns i 
regidors i, per acabar, es va fer un pica-pica.

Finalment, tots els regidors i el Sr. Alcalde també volen manifestar 
la seva satisfacció i agraïment a tots els veïns del municipi de Camp-
llong que col·laboren desinteressadament en l’organització i treballs 
de la Fira, juntament amb l’agraïment el personal de l’Ajuntament de 
Campllong. 
Enguany, la Fira de Campllong ha tingut un èxit sense precedents i 
que es vol destacar la seva innovació i noves activitats que aquest 
any ha desenvolupat la Fira i que, a més a més, hem tingut la sort i, 
així també es vol agrair, el programa DIVENDRES  de TV3 que hagin 
triat Campllong com a destí per a gravar tres dies del seu programa 
(els dies 29, 30 i 31 de març) i que el dia 1 d’abril els veïns de Camp-
llong varen poder anar fins a les instal·lacions de TV3 per formar part 
del públic del programa DIVENDRES.
Aquest any la Fira ha aplegat a més de 34.000 visitants, una im-
portant quantitat de visitants per un municipi de 500 habitants, uns 
centenar d’expositors i una diversa agenda d’activitats per a grans i 
petits que a continuació s’exposa...

5è.-  DESTÍ QUOTA SUPRAMUNICIPAL. SOL-
LICITUD AL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
PER LA SEVA DESTINACIÓ A LA MANCOMUNI-
TAT DE LA CONCA DE L’ONYAR
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER.- Acordar destinar els fons supramunicipal de l’exercici 
2016 corresponent a l’Ajuntament de Campllong a la "Mancomunitat 
de la Conca de l’Onyar".

SEGON.- Sol·licitar el Consell Comarcal del Gironès que ingressi a 
favor de l’Ajuntament de Campllong la quota supramunicipal que per 
a l’exercici 2016 li correspongui per la seva destinació a la "Manco-
munitat de la Conca de l’Onyar".

TERCER.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Gironès 
i a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, com a parts interessades.

6è.- APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2016. 
Els reunits per unanimitat acorden: 

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

ACTUACIÓ VOTS % €

Ajudes socials 29 17,79 3.105,31

Museu del Camp 12 7,36 1.284,96

Festa Major 29 17,79 3.105,31

Fira 15 9,20 1.606,20

Activitats joves i activitats en general 14 8,59 1.499,12

Activitats Casal de jubilats 14 8,59 1.499,12

Local social (actes culturals i material divers) 20 12,27 2.141,60

Activitats lúdiques i culturals diverses 7 4,29 749,56

Colla gegantera 15 9,20 1.606,20

Associació rieres 8 4,91 856,64

163 100 17.454

7è.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ALTERACIÓ DE LA QUA-
LIFICACIÓ JURÍDICA SOBRE BÉ DE DOMINI PÚBLIC 
QUE VA DE LA CARRETERA C-25 FINS A CAN GUITÓ
Els reunits per unanimitat acorden: 

PRIMER. Aprovar inicialment la desafectació del bé immoble camí 
públic que va de la carretera C-25, front el cementiri municipal, fins a 
Can Guitó, passant per Can Puigmolé, corresponent al vial número 12, 
canviat la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.

SEGON. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en 
el taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant un període de 15 dies hàbils 
des de la darrera publicació, perquè durant aquest període es presentin 
les al·legacions que se estimin pertinents, de conformitat amb l’article 
20.2 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el regla-
ment del patrimoni dels ens locals. Si no es presenten al·legacions du-
rant el tràmit d’audiència i, una vegada complert els requisits de l’apar-
tat quart per part del promotor FAMDAL, S.L, l’acord d’aprovació inicial 
d’alteració de la qualificació jurídica s’entendrà definitivament aprovat.

TERCER. Sol·licitar simultàniament a aquest tràmit, en el departa-
ment de Governació l’informe previ per poder realitzar una permuta 
per mitjà de l’alienació directa de conformitat amb l’article 43 del 
decret 336/1988, de 17 d’octubre.

QUART. Condicionar l’eficàcia d’aquest acord així com la seva apro-
vació definitiva d’alteració de la qualificació jurídica del bé de domini 
públic a dos requisits, com a garantia de l’execució del nou camí,:
- Presentació de certificat registral o nota simple del registre de la 
propietat de titularitat de les finques polígon 2 parcel·la 50 i polígon 
2 parcel·la 51 per part del promotor FAMDAL, S.L.
- Aportació de projecte tècnic d’obres que defineixi les alienacions i 
rasants del nou camí i que defineixi les característiques de la secció 
del camí a executar, aportant també plànol de superfície afectada 
del nou camí. Aquest projecte ha d’ésser aprovat per l’Ajuntament de 
Campllong com a requisit indispensable per l’execució de les obres.

CINQUÈ. Destinar automàticament el terreny del particular a camí 
públic una vegada resolta la permuta i aprovat definitivament l’expe-
dient d’alteració de la qualificació jurídica del bé de domini públic.

SISÈ. Rectificar l’inventari dels béns i drets de l’Ajuntament de 
Campllong una vegada resolt l’expedient d’alteració de qualificació 
jurídica i posterior permuta.

SETÈ. Comunicar el present acord a les persones interessades en 
el procediment, FAMDAL, S.L.

8è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM.  de la 13/2016 al 58/2016
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 28 de novembre -, es 
dóna compte de les resolucions d’alcaldia dictades des de l’última sessió: 

Núm.: 13/2016
Ref.: Renovació modificació Jornada laboral auxiliar administrativa

Núm.: 14/2016
Ref.: Modificació Jornada laboral dinamitzadora sociocultural

Núm.: 15/2016
Ref.: Avocació de competència a la Junta de Govern Local per con-
tracte d’arrendament sobre bé patrimonial

Núm.: 16/2016
Ref.: Aprovació del contracte d’arrendament de bé patrimonial a fa-
vor de l’empresa LOUIS VUITTON
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Núm.: 17/2016
Ref.: Sol·licitud assistència tècnica al Consell Comarcal del Gironès. 
Substitució baixa maternal arquitecta tècnica municipal. 

Núm.: 18/2016
Ref.: Autorització prova esportiva OPEN BIKE BMW.

Núm.: 19/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 20/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 1/2016.

Núm.: 21/2016
Ref.: Atorgament de noves parcel·les per a l’ocupació temporal per 
a l’aprofitament privatiu de recursos forestals de parcel·les de titu-
laritat municipal. 

Núm.: 23/2016
Ref.: Avocació de competència d’atorgament de llicència urbanística 
a la Junta de Govern Local i delegació a primer tinent d’Alcalde. 

Núm.: 24/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística de parcel·lació Passeig de 
Campllong 19, 17-17A.

Núm.: 25/2016
Atorgament subvenció per procediment directa per raons socials.

Núm.: 26/2016
Ref.: Liquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys 
de naturalesa urbana.

Núm.: 27/2016
Ref.: Adhesió a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016.

Núm.: 28/2016
Ref.: Liquidació de preu públic per l’assistència a cursos del Local 
Social de Campllong. Requeriment Impagats.

Núm.: 29/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 31/2015.

Núm.: 30/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 2/2016.

Núm.: 31/2016
Ref.: Trasllat informe tècnic referent al projecte executiu d’ampliació 
d’una nau compartimentada a la parcel·la 19 del Polígon Industrial 
"Les Ferreries" (NUMAPI,  S.L.).

Núm.: 32/2016
Ref.: Comunicació prèvia d’activitats annex III. TREEHOUSE. exp. 4/2014.

Núm.: 33/2016
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la sol·licitud de JOAQUIM 
ALBERTÍ, SA, per d’ampliació del termini d’emmagatzematge dels 
residus especials de l mesos a 18 mesos. 

Núm.: 34/2016
Ref.: Aprovació control inicial, augment de bestiar i controls periò-
dics de Can Feliu de Campllong

Núm.: 35/2016
Ref.: Devolució paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012.

Núm.: 36/2016
Ref.: Iniciació de procediment de requeriment de documentació pel 
compliment de la normativa en relació a la protecció jurídica del menor.

Núm.: 37/2016
Ref.: Ordre individual d’execució a l’explotació ramadera titular del 
Sr. Viñolas.

Núm.: 38/2016
Ref.: Aprovació liquidació del pressupost 2015.

Núm.: 39/2016
Ref.: Aprovació modificacions padrons fiscals 2016. Taxa de Recolli-
da d’Escombraries.

Núm.: 40/2016
Ref.: Aprovació modificacions padrons fiscals 2016. Taxa de Conser-
vació Nínxols.

Núm.: 41/2016
Ref.: Aprovació modificacions padrons fiscals 2016. Taxa de CLAVEGUERAM .

Núm.: 42/2016
Ref.: Requeriment de documentació a l’expedient del projecte execu-
tiu de les obres "Club Esportiu Les Gavarres" i altres activitats asso-
ciades al tir olímpic.

Núm.: 43/2016
Ref: Contractació personal laboral temporal per urgència per neces-
sitats inajornables.

Núm.: 44/2016
Ref.: Comunicació de la no voluntat de prorrogar el contracte 
d’assegurança de responsabilitat civil General de l’Ajuntament de 
Campllong.

Núm.: 45/2016
Ref.: Contracte privat menor d’assegurança de responsabilitat civil 
General de l’Ajuntament de Campllong.

Núm.: 46/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 47/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 3/2016.

Núm.: 48/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la uti-
lització de les sales i dependències municipals (núm. 19).

Núm.: 49/2016
Ref.: Associació Encargola’t - concurs instagram Fira Comarcal de 
Campllong.

Núm.: 50/2016
Ref.: Trasllat informe tècnic de protecció d’incendis respecte a la sol·
licitud efectuada per l’empresa  Numapi, s.l. en el tramit de sol·licitud 
de llicència d’obres (aportació del projecte executiu) per l’ampliació 
nau industrial compartimentada a la parcel.la 19 del Pol. Ind. Les 
Ferreries. 

Núm.: 51/2016
Ref.: Trasllat informe requeriment llicència d’obres. 

Núm.: 52/2016
Ref.: Inici expedient de baixa al padró d’habitants per inscripció in-
deguda. 

Núm.: 53/2016
Ref.: Marc mig pressupostari 2017-2019.

Núm.: 54/2016
Ref.: Delegació de competències a la Junta de Govern Local.

Núm.: 55/2016
Ref.: Autorització a l’adjudicatària de la gestió del bar-restaurant del 
local social per a instal·lar màquines. 

Núm.: 56/2016
Ref.: Contractació peó fira de Campllong.

Núm.: 57/2016
Ref.: Contestació de la sol·licitud de la concessionària d’exempció de 
la retransmissió del F.C.B. Denegació.

Núm.: 58/2016
Ref.: Contractació peó de fira.
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ACTUACIONS DE MILLORA I REPOSICIÓ DEL SISTEMA DE DRENATGE D’UN TRAM 
DE LA CARRETERA DE SANT ANDREU SALOU
Les pluges torrencials de l’últim semestre de l’any 2014 van des-
trossar i malmetre molts trams de cunetes de terres i van obstruïr 
els passos salvacunetes existents en els camins públics rurals. 
Amb aquestes fortes pluges també es va constatar que el sistema 
de drenatge existent en alguns camins públics rurals presentava 
problemes funcionals i que, per tant, calia efectuar alguna actua-
ció ràpidament per millorar i garantir el correcte desguàs de les 
aigües pluvials d’aquestes zones per evitar-ne la inundació. 

Les obres previstes per a la millora i reposició del sistema de dre-
natge del camí de Sant Andreu han consistit en la construcció de 
dos nous passos de tubs transversals al camí i en la substitució 
d’un d’existent de dimensions insuficients. També s’han repassat i 
refet més de 500 metres de cunetes laterals de terra. 

El total de les obres han suposat una despesa de 12.082,71 € (IVA 
inclòs) i han estat subvencionades per la Diputació de Girona amb 
un import de 10.872,62 € provinents del Pla Especial d’Inversions 
Sostenibles, any 2015 (PEIS). 

Durant el gener, el Local Social va estar actiu acollint activitats 
nadalenques com ara el Ball de Cap d’any, la visita dels Patges 
Reials o bé la Cavalcada de Ses Majestats els reis mags. Tot i 
això, un cop tornats a la normalitat, vam emprendre els cursos 
habituals i en vam iniciar un de nou: un curs de creació d’àlbum 
fotogràfic i edició de vídeo, que  va durar 6 sessions, va constar 
de sis alumnes i es va fer gràcies a la professora d’informàtica del 
Local Social, la Sílvia Fusté.

El 27 de de febrer es va organitzar una excursió molt bonica per 
anar a veure la 5a edició del Festival Internacional del Circ, Elefant 
d’Or a la ciutat de Figueres. Hi van anar gairebé una quarantena 
de persones des de Campllong que van quedar meravellades amb 
els espectacles per a petits i grans de manera que tothom s’ho 
pogués passar d’allò més bé. Els assistents van quedar d’acord a 
repetir l’excursió l’any vinent tenint en compte l’èxit que va tenir!

El març ha estat el mes gastronòmic al Local Social. Hem orga-
nitzat tres cursos diferents de cuina per a totes les edats i amb 

diverses opcions: un curs de fer pa, un curs de primavera per a 
adults on es preparava un entrant, un segon plat i unes postres; 
i un tercer curs per a infants en anglès, aquesta vegada amb la 
temàtica de la pasqua: Little Chef Easter. Tots els cursos van tenir 
assistents i es van dur a terme amb molt d’èxit! Us animem a tots 
a continuar venint i animar a veïns i coneguts! A finals de març 
també es va iniciar el curs de xarxes socials, dut a terme per la 
Sílvia Fusté. Té 7 usuaris i durarà 7 sessions. Ha estat tot un èxit!

A l’abril també s’ha iniciat un altre curs: Salsa per a adults, amb 
la Mireia Arizmendi, una professora  jove i amb molt de ritme! Ani-
meu-vos a a provar les seves classes, no cal venir-hi amb parella.

I finalment, el 17 d’abril es va dur a terme l’espectacle familiar 
"En Jan Totlifan", molt bonic i entenedor tan per a petits com per 
a grans, de la companyia L’Estaquirot Teatre. Si no vàreu venir, us 
convidem a veure l’espectacle en algun altre moment. És magnífic. 

LOCAL SOCIAL
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Durant aquests quatre mesos, els jubilats de Campllong no ens 
hem mogut gaire. Durant el Nadal, fills i néts ja ens van portat 
força feina i necessitàvem fer una parada. Tot i això, nosal-
tres ens hem anat trobant quinzenalment per fer berenars i 
celebrar aniversaris i també ens trobem l’últim dimecres de 
cada mes per tal de fer un bon dinar en companyia. Òndia, 
que ens n’oblidàvem! No us penseu que hem deixat de fer ball. 
Dimecres, cada quinze dies, ens trobem per anar a ballar una 
estoneta a la Sala Polivalent i a fer un bon berenar.

Durant el mes de febrer, força de nosaltres vam anar a l’excur-
sió que organitzava el poble al Festival Internacional del Circ 
de Figueres. A tots els que hi vam anar ens va encantar. Vam 
quedar meravellats amb tantes coses. A alguns ja ens hauria 
agradat anar-hi l’endemà mateix a veure el següent espectacle! 

Durant el mes de març hem continuat la nostra rutina, aquesta 
vegada interrompuda per la Setmana Santa, però molt con-

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG tents per poder sortir a la televisió al cap de molt poquet, 
durant tota la setmana, al programa "Divendres", de TV3 en 
promoció de la 34a Fira Comarcal de Primavera.

El primer cap de setmana d’abril, alguns hem col·laborat amb di-
verses coses al gran esdeveniment i d’altres, de néts, cuinats i re-
menats! La Fira ens porta molta feina i no ens la podem perdre de 
cap manera. Així que sempre hi fem una bona passejada. A finals 
d’abril hem fet l’assemblea de socis que ha anat molt bé  Ja estem 
planificant el següent gran esdeveniment del Casal: la quarta Di-
ada del Soci. Però d’això ja us en parlarem en el pròxim butlletí!

La la Llar d’infants ja hem començat 
el tercer trimestre del curs i amb 
ell, com cada any, també ha arribat 
la primavera!!!

Hem fet un munt de coses per tre-
ballar-la i conèixer més bé que pas-
sa en aquesta estació.

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
Primer de tot, les senyoretes a través d’un conte, ens van 
explicar un munt de coses sobre què passava durant la pri-
mavera: que el sol era més calent, que sortien les formigues, 
que els camps eren plens de flors, que podíem sortir més a 
passejar…  

Així que un dia vam sortir a fora per veure si trobàvem flors
ens ho vam passar pipa!
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Un dia vam experimentar amb flors...

I vam fer un ram!

Si fa bon dia també sortim a  jugar a fora. L’altre dia vam anar a la pista a pintar amb guixos…

I els més petits…

Ja veieu que no parem de fer coses i ens ho passem d’allò mes bé! Ara estem preparant la Rosa de Sant Jordi i està quedant molt xula! El 
proper dia ja us l’ensenyarem, que ara encara es sorpresa! Ja us n’anirem informant... Fins a la propera! 
Els nens i nenes del Tractoret
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La temporada 2015-2016 del Club Tennis 
Taula Campllong ha resultat molt positiva. 
Primerament, perquè el club ha crescut 
amb integrants, fet que ens ha permès 
competir amb dos equips, un d’ells a Pri-
mera Divisió Territorial i l’altre, a Segona. 
A més, hem ampliat l’equipament esportiu 

amb la compra d’una nova taula de joc.

Respecte a la competició, els nous jugadors menys expe-
rimentats han pogut iniciar-se en la Segona Divisió Terri-
torial, han agafat experiència i han arribat a guanyar dos 
encontres. Pel que fa a l’equip de Primera Divisió, ha com-
petit a gran nivell en una categoria molt igualada i ha aca-
bat en una molt meritòria quarta posició final. De cares a 
la temporada vinent, l’objectiu de la secció serà consolidar 
els dos equips i ampliar el nombre d’aficionats que volen 
gaudir d’aquest esport. Entrenem regularment els dilluns 
i dijous a partir de les 19:30h al Local Social i tenim les 
portes obertes a tothom qui vulgui venir a gaudir del tennis 
de taula.

Pel que fa a la secció de ciclisme, hem de destacar la prova 
organitzada pel C.C Campllong que tancava el campionat 

d’hivern de BTT anomenat "Open BMW". Es va disputar en 
el transcurs d’una excel·lent matinal i va tenir un recorre-
gut excepcionalque resseguia el cor de les Gavarres, amb 
molt de corriol, trialeres i pujades exigents. Només uns 130 
ciclistes es van reunir sota l’arc de sortida. Tot i això, feli-
citem l’organització pel desplegament i la impecable orga-
nització. 

Un altre dels punts forts de la secció, com són les sortides 
socials, està agafant molt ressò ultimament i prop d’una 
vintena de participants varen poder gaudir d’un bon recor-
regut per la zona de Caldes de Malavella i Vidreres el 24 
d’abril passat. Pel que fa a la vessant més competitiva, hi 
ha hagut participacions vàries de corredors del club, tant a 
la marxa de les Goges, com a l’Empordà extrem (cursa per 
etapes), marxa de Sant Jordi Desvalls i La Cabronada, a La 
Cellera de Ter.

Per últim, agraïm la col·laboració de Lumvi amb el patrocini 
de la samarretes de run, que s’han fet des de l’associació 
i que ja es poden veure arreu de les comarques gironines. 
Fan molta patxoca en marxes i curses, com el Canicross 
de les Gavarres, Puigdefrou exhaust, mitja de Banyoles i 
alguna altra...

AE CAMPLLONG
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Campllong, un any més, es va convertir el 2 i 3 d’abril en la 
capital del món rural. Més de 34.000 persones vingudes de les 
nostres comarques i també d’arreu de Catalunya, van passar 
al llarg de tot el cap de setmana pel recinte firal, per gaudir 
de les mostres, exposicions, activitats i exhibicions que l’orga-
nització havia preparat per l’edició d’enguany. La mostra firal, 
plenament consolidada, ha acollit durant tot el cap de setmana 
una seixantena d’estands comercials, interiors i exteriors de 
sectors diversos com l’alimentació, serveis, parament de la 
llar, maquinària agrícola i industrial, utillatges, vehicles... Els 
expositors han valorat molt positivament la seva participació 
a la Fira.

El diumenge al matí, Meritxell Serret, Consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació va fer-hi una visita i va expres-
sat el seu reconeixement a l’Ajuntament pel seu compromís 
amb el sector agrari, no només del municipi sinó també de 
la demarcació. I també perquè en l’àmbit ramader han sabut 
convertir la Fira en un referent i en un punt de trobada per als 
professionals ja que ajuden a què la societat continuï valorant 
i apreciant el sector primari, a través del contacte i coneixe-
ment directe que hi fan a la Fira.

El vicepresident de la Diputació, Fermí Santamaria, la directo-
ra general d’Agricultura, Teresa Masjoan, i la directora dels 
Serveis territorials del departament d’Agricultura a Girona, 
Elisenda Guillaumes, van acompanyar Serret que també va 
compartir una estona amb els ramaders participants en el 34è 
Concurs morfològic de vaques de raça frisona. La Consellera 
va entregar el premi a la vaca gran campiona, que es va endur 
un magnífic exemplar de l’explotació ramadera de Can Pol de 
Vilarnadal. En el concurs hi van participar una seixantena de 
caps de bestiar procedents de 13 explotacions ramaderes de 
Campllong i altres del Gironès, l’Alt empordà, el Baix Empordà, 
La Selva, el Ripollès, el Maresme i el Vallès Oriental.

Des de primera hora del matí hi va haver una gran afluència de 
visitants, sobretot famílies, que van poder gaudir tant de la Fira 
Multisectorial, com de les diferents activitats organitzades. A 

banda del concurs morfològic de vaques de raça frisona, un 
dels altres concursos que es mantenen des dels inicis de la 
fira és el 34è Concurs de treball monogràfic de ramat amb gos 
d’atura català, que va comptar amb un nombrós públic curiós 
per veure treballar el pastor i el gos amb el ramat.

Durant el matí, també es va dur a terme la trobada de cotxes 
clàssics, les exhibicions amb ponis, el 1r Campionat d’agility 
amb gos d’atura, el torneig de bitlles catalanes o la trobada 
de plaques de cava. A la tarda, els visitants van observar en-
curiosits l’exhibició d’esports rurals bascos a càrrec d’Ernesto 
Ezpeleta "Bihurri", el concurs social d’exganxe de carruatges 
amb cavalls i la ja tradicional exhibició del batre, amb maqui-
nària antiga i tractors lanz tal i com es feia abans. Per cloure 
aquesta edició hi va haver una exhibició de balls country a càr-
rec dels alumnes de Campllong i l’actuació de la Colla Gegan-
tera de Campllong que van fer un recorregut pel recinte firal.

Una Fira plenament consolidada com a veritable aparador de 
l’activitat econòmica i social, però no només del municipi de 
Campllong i rodalies, sinó de totes les comarques gironines ja 
que  tota la vitalitat econòmica, social i cultural s’ha mostrat a 
l’espai dedicat, com cada any, a la Fira Comercial i Carpa co-
berta, en les parades de venda de productes artesans, demos-
tració d’oficis artesanals, exposicions de maquinària agrícola 
antiga, exposicions de maquinària agrícola i industrial i mercat 
d’ocasió, amb expositors d’arreu de Catalunya.

L’organització celebra la gran afluència de públic i l’èxit de les 
novetats d’enguany com les jornades gastronòmiques del car-
gol "Encargola’t", la zona infantil on els més petits han s’han 
divertit molt i també el tren turístic habilitat per visitar el mu-
seu del camp. Iniciatives totes elles que de ben segur tindran 
continuïtat en les properes edicions. L’Organització també 
agraeix la seva implicació a tots els participants i visitants i 
molt especialment a totes aquelles persones que col·laboren
desinteressadament en l’organització, fent possible que un al-
tre any la Fira Comarcal de Primavera de Campllong hagi estat 
un gran èxit.

MULTITUDINÀRIA FIRA DE PRIMAVERA
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Un altre any una altra fira... Cada Fira és com un final de curs per 
tot el que comporta la seva preparació. Segur que ens ha aportat 
grans beneficis de satisfacció personal i també algun o altre mal-
decap... però sempre, amb alegria i optimisme, seguim endavant!
 
Des d’Itàlia ens va visitar una representació institucional del 
nostre estimat poble agermanat, San Valentino. Ja portem un 
any d’agermanament entre les poblacions i mantenim units els 
nostres lligams. Tot i ser uns dies de feina caòtica per l’orga-
nització de la Fira, varen agrair l’amabilitat i el tracte pel que 
ens distingim com a població.

Agraïm l’organització per les seves atencions, igual que a tots 
els particulars que els varen acollir a casa seva amb les portes 
ben obertes i amb ganes de col·laborar.

AGERMANAMENT
Podem estar molt contents d’aquesta relació tant satisfactòria 
i enriquidora i intentarem mantenir actius aquests lligams amb 
un esperit inquiet, innovador i de creixement cultural.
Moltes gràcies! 



El gra i la palla A27

La  vida del poble

Els dies 29,30 i 31 de març, Campllong va acollir el programa 
Divendres de les tardes de TV3. Hi va participar un nombrós 
public cada dia per veure com explicàvem moltes de les coses 

EL PROGRAMA “DIVENDRES”, A CAMPLLONG
que es fan al poble durant tot l’any i especialment per la Fira. 
Vàrem poder veure com es fa un programa de televisió i vam 
tenir l’oportunitat de veure’ns a la tele.
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Una vegada més, el carnaval de Campllong s’ha dut a terme 
gràcies a tota aquella gent que de forma desinteressada ha col·
laborat amb la tria de la disfressa, la coreografia, el muntatge 
de la carrossa i també amb la gestió administrativa del carna-
val. També agraïm a tota la gent que ha vingut a ballar i a pas-
sar-s’ho bé amb el carnaval de Campllong.

Aquest any, com l’any anterior, vam anar a Santa Coloma de 
Farners a ballar i a gaudir d’una rua que cada any ens diverteix 
molt a tots. El cap de setmana següent vam anar a Riudellots de 
la Selva on vam ballar, tirar confeti i, sobretot, vam riure ple-
gats. L’endemà, tot i la pluja vam anar a ballar a Llagostera. Per 

CARNAVAL 2016
sort, finalment va parar de ploure i vam poder fer la rua tal i com 
estava previst. El tercer cap de setmana vam anar a Tossa de 
Mar disposats a tirar molt de confeti. Llàstima que aquest any 
no estava permès!  I el diumenge, com no podria ser d’altra ma-
nera, vam fer la rua a Campllong on vam ballar, gaudir-ne i riure 
tots plegats acompanyats dels nostres familiars. Finalment, vam 
fer un bon dinar per concloure el carnaval.

Un cop més volem agrair a tothom des del més petit fins al més 
gran i tots els col·laboradors per fer possible el Carnaval de 
Campllong. Sense vosaltres no es podria dur a terme.
Gràcies!!!
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La primera setmana de març va visitar Campllong en Martin 
Fouquet per incloure el nostre municipi a la guia de viatges 
francesa "Le Petit Futé". Va visitar la granja de La Selvatana, 
l’esglèsia i el campanar i la col·lecció d’eines i estris del Mu-
seu del camp i d’oficis antics. Va anar a dinar a Can Barris 

CAMPLLONG, A LA GUIA DE VIATGES “LE PETIT FUTÉ”
per conèixer de primera mà el món dels cargols. "Le Petit 
Futé" editarà una guia de viatges per l’interior de les comar-
ques gironines adreçada sobretot als turistes francesos que 
viatgen en parella o familia i que es desplacen normalment 
amb cotxe.

El periodista i escriptor letó Otto Ozols va passar per Camp-
llong en el seu recorregut per fer els 500 quilòmetres de la 
Via Catalana. Ozols va  seguir-ne durant l’abril el traçat sencer 
amb la intenció de conèixer millor Catalunya i la seva gent. 

OTTO OZOLS PASSA PER CAMPLLONG
A la foto teniu la imatge de la proposta guanyadora del Concurs 
pel disseny del logotip turístic de Campllong. De les  sis pro-
postes presentades, el jurat va triar aquesta, que havia pre-
sentat la Laura Vall-llosera Casanovas, veïna de Quart.

LOGOTIP TURÍSTIC DE CAMPLLONG

Enguany, i com ja és habitual a Campllong i amb el sentit de donar 
participació al ciutadà, s’ha fet la reunió anual del Ajuntament amb 
el poble. Aquest any la reunió va estar més marcada que mai per 
la participació en el debat dels assistents, que varen fer moltes 
propostes, preguntes o suggeriments. Primerament, cadascun 
dels regidors va fer una explicació de la tasca portada a terme l’úl-
tim any amb una durada més curta que altres anys. Seguidament, 
l’Alcalde va explicar els pressupostos d’enguany fent els afegitons 
que va caldre però també  amb un temps bastant limitat. Es volia 
guardar bona part del temps per al debat. Els temes més tractats 
van ser les molèsties dels gossos, (us demanem que tingueu un 
comportament cívic), la Fira, les rieres...

També, i després de la corresponent votació entre els assistents  
es varen repartir els Pressupostos Participatius, aquest any amb 

REUNIÓ DE POBLE 2016
muntant de 17.454 €. Les actuacions més votades van ser les aju-
des socials i la Festa Major, seguides de les activitats culturals del 
Local Social, la Fira i la Colla Gegantera. Altres apartats que varen 
rebre un pessic van ser el  Museu del Camp, activitats per a joves, 
el Casal de Jubilats, l’Associació de Rieres i les Activitats lúdiques. 

Us convidem de cares al proper any a què siguem encara mésels 
que posem el nostre vot per decidir els Pressupostos Participatius 
ja que, quants més siguem, més just i equilibrat serà el repartiment 
i, en general, per generar debat. Hi ha temes que neixen en aques-
ta reunió anual i de vegades, pot semblar que no, però la veritat 
és que l’Ajuntament busca solucions als temes que s’hi plantegen. 

La jornada és va acabar amb un berenar a peu dret, per acabar 
de fer-la petar amb la resta de veïns.
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MENJAR SA
Feu entre 3 i 5 àpats al llarg del dia.  
L’esmorzar, el dinar i el sopar, i els complements entre 
hores, a mig matí i el berenar.
• És convenient que beveu aigua sovint (6-8 gots/
dia), especialment en entorns calorosos o si treballeu a 
l’aire lliure.

Si a l’hora de dinar opteu per:
• Menú de restaurant o del menjador de l’empresa. 
Cal fer una tria equilibrada o escollir plats únics. Mode-
reu la mida de les racions, sobretot si la feina és se-
dentària.
• La carmanyola. Cal donar prioritat als farinacis (pas-
ta, arròs, llegums, patates) i a les verdures, amb petites 
porcions de carn, ous o peix. Adeqüeu-ne les quantitats a 
les vostres necessitats i prioritzeu les postres de fruita 
fresca.
• L’entrepà. Pot ser una bona opció per a alguns dies. 
Poseu-hi imaginació i varietat, amb diferents tipus de 
pans  (pa integral, de llavors, etc.) i de farcits (verdu-
res escalivades, truites, etc.).
Qualsevol de les opcions anteriors pot ser adequada si es 
complementa amb la resta d’àpats del dia, especialment 
amb el sopar.

Recordeu prendre de 2 a 3 peces de fruita fresca al 
dia. A la feina, tingueu “un petit rebost”, amb alguns 
aliments que us permetin fer una pausa breu i un refrige-
ri (fruita fresca o seca, iogurt, bastonets de pa, infusió, 
etc.). Eviteu, però, fer-ho a la mateixa taula de treball o 
anar "picant" al llarg del dia.

Per als dies en què tot falla, podeu optar per alguns 
aliments i begudes de les màquines expenedores. És a 
les vostres mans fer-ne una tria saludable, amb baix 
contingut de greix, sal i sucres (prioritzeu entrepans, 
fruita seca, etc.).

Estratègies per sentir-vos millor!
- Mengeu racions petites, variades i  repartides al llarg 
de la jornada.
- Beveu aigua sovint.

I MOURE’S...
Acumuleu un mínim de 30 minuts d’activitat física 
moderada, cinc o més dies per setmana.
A la feina...
• Utilitzeu les escales. Si n’hi ha moltes, combineu-les 
amb l’ascensor.

• Participeu en l’organització i/o en l’oferta d’activitats 
físiques a l’empresa.

Com es pot augmentar el nombre de passos diaris?
• Per anar a treballar, fer els encàrrecs, etc., despla-
ceu-vos de manera activa, a peu o amb bicicleta.
• Si opteu pel transport públic, baixeu alguna parada 
abans d’arribar a la destinació i acabeu el recorregut ca-
minant.
• En caminar, intercaleu alguns minuts de marxa més 
ràpida.
• Feu caminades de 10 minuts durant el dia: abans 
d’anar a la feina, a l’hora d’esmorzar o de dinar.
• Busqueu les ocasions per ser físicament actius. 
Per exemple: si treballeu en una oficina, utilitzeu una  
impressora que estigui una mica allunyada. 
Pràcticament sempre hi ha una opció activa.
Busqueu-la i convertiu-la en un hàbit.
Pujar escales i caminar a bon pas són exercicis excel.
lents. 

CONSELLS SALUDABLES
• Respectar l’horari i el nombre d’àpats és important 
per mantenir una alimentació saludable.
• Com més varietat d’aliments consumim, més garan-
tim les necessitats nutricionals.
• Poseu-vos objectius fàcilment assumibles.
• Augmenteu el nivell d’activitat física de forma gradu-
al i progressiva.
• Combineu diferents tipus d’activitat que us agradin 
i busqueu amb qui compartir-les.
• Eviteu les lesions. Manteniu una postura correcta en 
tot moment. 

Equip dispensari Campllong
DUI Carol Soler i Dra Marta Ripoll

MENJAR SA I MOURE’S... també a la feina

Pressfoto - Freepik.com
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AQUEST PROPER TRIMESTRE...
 

LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ:
Els dijous 19 de maig, 16 de juny, 21 de juliol i 18 d’agost.

LA NETEJA VIÀRIA SERÀ ELS DIES:
Els dijous 19 de maig, 16 de juny, 21 de juliol i 18 d’agost.

ACTIVITATS:

DIADA DEL SOCI DEL CASAL DE JUBILATS
18 de juny.

REVETLLA DE SANT JOAN 
23 de juny, a les 9 del vespre.
 
FESTA MAJOR
Del 26 al 29 d’agost.

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

Ajuntament de Campllong

MUSICANT
Del 30 d’agost al 2 de setembre. 

BALLS DE JUBILATS (preu: 7 € socis; 8 € no socis)
Els dimecres, quinzenalment:  
JUNY: Dies 1, 15 i 29.
JULIOL: Dies 13 i 27. 
AGOST: Dia 10.

És important remarcar que el 
sistema cognitiu de la persona 
és flexible i que la funcionali-
tat d’aquest pot dependre de 
les activitats, exercicis, apre-
nentatges que fem al llarg de 
la nostra vida, entre d’altres... 

Els tallers de memòria s’adrecen a les persones majors de 65 
anys, en el que amb diverses activitats orals i escrites es tre-
ballen aspectes com l’orientació en el temps i l’espai referents 
a dades de la vida de la persona, la memòria, l’atenció, la per-
cepció, el llenguatge, habilitats de càlcul i funcions executives.

La participació activa als tallers de memòria pot fer millorar 
l’autonomia, incrementar la relació social, satisfacció vital i 
qualitat de vida de la persona amb la finalitat de mantenir i 
estimular les capacitats mentals, la identitat, autoestima i 
millorar el rendiment cognitiu i funcional. 

L’objectiu general és millorar la qualitat de vida de les perso-
nes, una activitat que potencia l’envelliment actiu i prevenció 
de la dependència, i permet la participació de la gent del mu-

nicipi, promocionant un bon veïnatge que fomenta el benestar 
de la gent gran del municipi de Campllong, un espai de relació.

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 TALLERS DE LA MEMÒRIA




