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Carta de l’alcalde

Ara, igual que fa 10 o 50 anys, pot ser un bon moment per 
polemitzar  sobre els nostres camins, per  parlar de com 
tenim el tema a Campllong. Si s’han perdut molts camins,  
si s’han arranjat els que calia o, simplement, l’eterna con-
trovèrsia de si un determinat camí és públic  o és privat. 

La veritat amb aquest tema, les coses no van pas prou 
rodones. D’una part hi ha l’administració local que du-
rant els últims 20-30 anys, si bé ha anat fent feina ar-
ranjant els camins mes principals o no tant principals 
però que servien per a teixir el municipi, de ben segur 
que no hem tingut les eines adequades per actuar pla-
nificant i respectant i fent respectar allò que és i serà 
públic. I és que venim d’un temps en què és va passar 
d’anar amb transports i eines amb les quals la conveni-
ència era anar com més recte millor al lloc a on volies 
anar. Per tant, totes les dreceres eren bones. Ara, en 
canvi, es fa més via anant pel camí bo encara que s’hagi 
de donar una volta. Això ha deixat desemparats molts 
camins i caminets que és mantenien oberts per la insis-
tència d’aquells que hi anaven passant.  

Aquesta circumstància també és dóna pel fet que, al 
plegar de treballar la terra molts dels pagesos d’abans, 
les propietats han acabat essent explotades pels grans 
agricultors, als quals els recs i els camins els destorben 
i moltes vegades han tirat pel dret arrancant el que no 
és seu (actualment això no es permet sense demostrar 
la privacitat del camí, o fent el corresponent expedient 
per fer el canvi d’ubicació). També hi ha hagut vegades 
que, la veritat, quasi podríem qualificar-ho de fer neteja 
a causa de l’estat d’abandonament en què es trobaven.
 
En tot cas hem de reivindicar que a cadascú el que és 
seu, i, segons la llei, qualsevol camí públic es pot recu-
perar per anys que faci que hagi estat anul·lat, que mai 
no significarà extingit.

L’Ajuntament de Campllong s’ha inclòs en un pla del 
Consell Comarcal per a fer un inventari de camins, en el 
qual seran comptats tots els camins que ara coneixem, 
i també aquells que han estat esborrats dels mapes 
actuals. Vaja, que hi seran tots aquells camins que els 
veïns/nes de Campllong reclamin com a públics, amb la 
corresponent exposició pública perquè tothom hi pugui 

dir la seva i perquè a partir d’aquest treball, quan hi 
hagi una disputa, no haguem d’anar a buscar plànols de 
l’any "de la Maria Castanya",  sinó  una eina actualitzada 
amb suport digital feta el 2017-2018.

Paral·lelament, l’Ajuntament vol treballar una modifica-
ció puntual del POUM en la vessant del no urbanitzable. 
Seria bo que ja s’hi reflectís el treball de l’inventari de 
camins, si no és com a una incorporació total, potser sí 
com a una eina que el mateix POUM reconegui de con-
sulta obligada en cas de dubtes. Tot això solament és 
podrà fer bé (d’una forma ràpida i senzilla) si hi tenim la 
col·laboració dels veïns i propietaris del municipi. A la fi, 
això acabarà anant bé per a tothom perquè, què millor 
que les coses clares? En tot cas, l’Ajuntament ho farà 
saber, en el seu moment, a tots els veïns i veïnes del 
poble i també als propietaris de terrenys. I un cop fet 
l’estudi previ, pel desenvolupament dels treballs, s’hau-
rà de comptar amb la participació ciutadana. Mentres-
tant, el Govern Municipal continuarà apostant dintre de 
les seves possibilitats econòmiques per la recuperació 
constant de les vies públiques reconegudes com a tals. 
Molta salut a totes i tots. 
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

CAMINS, PRIVATS O PÚBLICS...
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE 14 D’ABRIL DE 2016

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 10 DE MARÇ DE 2016
El reunits per unanimitat acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la 
sessió de 10 de març de 2016, de la qual s’ha tramès còpia a tots els regidors.

2n.- GENERALITAT DE CATALUNYA. SOL·LICITUD 
DE SUBVENCIÓ PER ATORGAR COMPENSACIONS 
ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS 
PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMI-
NATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’EXER-
CICI 2016.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

3r.- SUBVENCIÓ CREU ROJA. ATORGAMENT SUB-
VENCIÓ,
Vist l’escrit tramès per l’Assemblea Local de la Creu Roja de Llagostera 
– Cassà (Registre d’entrada núm. 464, de 5 d’abril de 2016) sol·licitant 
la col·laboració municipal en les despeses dels projectes i activitats de 
servei sanitari, equipament i revisió d’ambulàncies, pobresa, Gent Gran, 
transport adaptat, Kits de Suport Social o Voluntariat i Formació i,  del que 
en són també beneficiaris els veïns del nostre poble.

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

4t.- ESCOLA PUIG D’ARQUES. ATORGAMENT AJUT 
ECONÒMIC
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer - Atorgar amb la finalitat exposada un ajut econòmic d’import 150€. 

5è.- XARXA LOCAL DE TRIBUTS DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA. APROVACIÓ COMPTES DE RECAPTACIÓ 2015.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el compte de recaptació de tributs municipals cor-
responents a l’exercici de 2015 lliurats per la Xarxa Local de Tributs de la 
Diputació de Girona – XALOC -, el resultat resumit del qual és el que segueix.

VALOR PENDENT INICIAL 279.692,84

CÀRRECS 486.078,40

TOTAL CÀRRECS 765.771,24

BAIXES 3.579,81

INGRESSOS 430.818,39

PENDENT A 31/12/2015 331.373,04

6è.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE 
D’ARRANJAMENT DEL FERM DE CAMINS PÚBLICS 
DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG UTILITZANT ÀRID 
RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
AMB MARCATGE CE. APROVACIÓ INICIAL.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el "Text refós del projecte d’arranjament del ferm de 
camins públics del municipi de Campllong utilitzant àrid reciclat dels resi-
dus de la construcció amb marcatge CE", redactat per la Tècnica Munici-
pal, Sra. Mireia Besalú Asturiol.

SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació del projecte en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona per un termini de 30 dies des de la data de la seva 
publicació, als efectes de reclamacions i al·legacions per parts dels inte-
ressats, advertint que, si no se’n formula cap, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu.

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 311 AL 513 (ex-
cepte factures)) per tal de que els reunits es donin per assabentats.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 28 D’ABRIL DE 2016 

1r.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL NÚM. 6 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBA-
NÍSTIC MUNICIPAL-POUM
La proposta de modificació que es presenta té per objecte corregir els er-
rors, incoherències i mancances en la documentació de l’actual planejament 
urbanístic vigent als efectes de poder atendre a una aplicació pràctica del 
Text refós del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Campllong més clara. 
La present modificació puntual del POUM té els següents objectius generals:

- Corregir errades materials que s’han detectat posteriorment a la seva 
tramitació, tant a les normes urbanístiques com als plànols.
- Millorar el redactat de la documentació i concretar aspectes que fins 
ara restaven sense regular, per tal d’evitar dubtes interpretatius, fer més 
entenedora la normativa urbanística així com flexibilitzar les possibilitats 
d’implantació d’elements i d’edificacions possibles al municipi.
- Corregir alguns dels paràmetres reguladors de determinades zones del 
nucli urbà per tal de tornar a establir els paràmetres reguladors fixats 
a la normativa urbanística anterior al POUM, i reduir així el nombre de 
construccions preexistents amb un volum d’edificació disconforme i evi-
tar els perjudicis que les limitacions més restrictives imposades al POUM 
comporten a molts propietaris de terrenys i construccions del nucli urbà.
- Incorporar nous usos i activitats al nucli urbà per promoure i incenti-
var l’activitat econòmica del municipi.
- Regular les limitacions existents al municipi corresponents a les ser-
vituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona, les quals no quedaven 
regulades al planejament.

La proposta de modificació afecta a la redacció del text refós del pla d’or-
denació urbanística municipal de Campllong, a l’articulat de la modifica-
ció del pla d’ordenació urbanística referent a les separacions mínimes, 
alçada reguladora i nombre de plantes a la zona d’edificació industrial 
(subzona 6.2) al terme municipal de Campllong, i a la modificació del pla 
d’ordenació urbanística al sector industrial les ferreries. L’àmbit d’actua-
ció de la proposta de modificació és el nucli urbà de Campllong.

Vist projecte de "Modificació puntual número 6 Pla d’Ordenació Urbanístic 
Municipal de Campllong, modificació puntual del text refós del POUM de març 
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de 2007, de la modificació del POUM d’agost de 2009, i de la modificació 
del pla d’ordenació urbanística al sector industrial les ferreries d’octubre 
de 2014", redactat per l’arquitecte Sr. Manel Alemany i Masgrau de data 
febrer de 2016 - Ref. A44716 i proposta d’àmbit de suspensió de llicències.

Que l’àmbit de modificació puntual del POUM no limita amb cap terme 
municipal limítrof i, per tant, no és necessari el tràmit d’audiència a que 
es refereix l’article 117.3 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme.

Vist informe favorable de la secretària-intreventora de 25 d’abril del 2016.

Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei d’urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
llei d’urbanisme.

Atès els articles 22.2.c) i 47.2.II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, aquest últim redactat segons la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, 
es requereix per la seva aprovació acord de ple per la majoria absoluta 
del número legal de membres de la corporació.
El sotasignant Alcalde proposo al ple d’adopció del següent acord:

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual número 
6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Campllong, modificació pun-
tual del text refós del POUM de març de 2007, de la modificació del POUM 
d’agost de 2009, i de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística al sec-
tor industrial Les Ferreries d’octubre de 2014, redactat per l’arquitecte Sr. 
Manel Alemany i Masgrau de data febrer de 2016 i referència A44716.

SEGON. Sotmetre l’esmentada proposta de modificació puntual del 
POUM a exposició pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, per tal que qualsevol 
persona ho pugui examinar i presentar les al·legacions oportunes, de con-
formitat amb l’article 23.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol.

TERCER. Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà 
informes als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials: a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA); a la Direcció General 
del Comerç; a la Direcció General d’Aviació Civil; a la Direcció General de 
Transports i Mobilitat i; a la Direcció General del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Paleontològic.

QUART. Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets 
i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament 
de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilita-
ció o enderroc de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o 
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 
per a la legislació sectorial en l’àmbit del municipi identificat gràficament 
en el plànol de proposta d’àmbit de suspensió de llicències que s’annexa 
a la proposta de modificació del POUM. La suspensió tindrà una durada 
màxima de 2 anys. Els acords de suspensió de tramitació i de llicències 
s’hauran de publicar en el Butlletí Oficial corresponent.

CINQUÈ. Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria 
d’informació pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual i dels 
acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació, els quals podran con-
sultar-se a la web oficial de l’ajuntament, de conformitat amb l’article 8.5 
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Durant l’esmentat termini, tothom que hi estigui interessat podrà consul-
tar l’expedient a les oficines de l’Ajuntament de Campllong de dilluns a 

divendres de 10:00 a 14:00 hores, i formular, si s’escau, les al·legacions 
que consideri convenients.

SISÈ. Facultar a l’Alcalde per a l’execució i gestió de tots aquells actes o 
tràmits que siguin necessaris per a la consecució d’aquesta proposta de 
modificació puntual del POUM.

INTERVENCIONS I DEBAT: 
El Sr. Alcalde fa una breu explicació de tots els paràmetres que contempla 
la modificació proposada. 

Els regidors mostren la seva conformitat en la majoria de canvis a excep-
ció dels regidors Sr. David Bou Valls i Àlex Carrera Llinàs que no troben 
conforme que a la subzona 3.2* i a la subzona 3.1.b l’alçada reguladora 
màxima sigui de 3 plantes (9,50 m – PB+2). 

En aquest punt el Sr. Alcalde manifesta que no es tracta d’un canvi nou, 
sinó que són els paràmetres que al seu dia la normativa del sector de la 
"urbanització de la Rectoria" tenia i que en l’actual document del POUM hi 
havia una incongruència ja que en el mateix document escrit mantenia la 
parcel·lació i ordenació de l’antic Pla parcial, però als plànols no s’identifi-
cava aquesta subzona que era assenyalada amb la clau 3.2. igual al sector 
lineal III ara se li proposa una identificació 3.2* i tant els plànols com la 
norma escrita el retornen a la normativa del Pla Parcial "La Rectoria", i 
a les normes subsidiàries vàlides fins l’entrada en vigor del POUM, en 
quan a la subzona 3.1.b, que es l’altra zona que pot admetre les 3 plantes, 
planta baixa destinada al ús comercial + 2 plantes recantejades per a 
donar una visió de menys alçada, el POUM apart del art. 82 apartat 3.2 
de condicions singulars, ja ho recollia també en el quadre del punt 3.1, 
justament en el 3e, assentament del quadre 3.1.b, en aquesta modificació 
l’equip redactor solament ho ha volgut fer-ho més entenedor. 

Tot i les explicacions, els dos regidors consideren que no s’hauria de po-
der arribar a PB+2 atès que no està permès en lloc del municipi i que les 
actuals edificacions d’aquesta zona tampoc l’han executat. 

El Sr. Alcalde manifesta que a part d’aquestes subzones, també al PAU 5 
Can Pou que correspon al sector de "Can Noi Gros" també s’ha de desen-
volupar amb 3 plantes i a més seria totalment inviable amb menys plan-
tes, a més la zona prevista a ús comercial donades les característiques 
de moment no s’ha desenvolupat, i hem de tenir en compte que si s’optés 
per treure plantes, aquests canvi podria portar demandes per part dels 
propietaris actuals i que en tot cas una modificació del POUM no és on s’ha 
de tramitar un canvi d’aquestes característiques sinó que seria millor fer-
ho en un POUM nou, i millor amb el consentiment exprés de les propietats. 

Acabades les intervencions els reunits procedeixen a la votació de la pro-
posta siguen 5 vots a favor i 2 en contra dels regidors esmentats i pels 
motius igualment exposats. 

No produint-se cap més intervenció, se sotmet la proposta a votació amb 
el següent resultat:  Vots a favor: 5;  vots en contra: 2; abstencions: 0

2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA 
DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
LLAR D’INFANTS I DE LA MODIFICACIÓ DEL RE-
GLAMENT NÚM. 7 DEL PROCEDIMENT DE PRE-
INSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I RÈGIM INTERN DE LA 
LLAR D’INFANTS.

2.1 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’OR-
DENANAÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS



El gra i la palla A5

Cop d’ull a les actes municipals 
La proposta de modificació que es planteja és la següent:

" Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte 
passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realitza-
ció d’una infracció tributària.

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb allò 
previst en la Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determi-
nació del deute tributari, excepte pels següents casos, aplicant-se el per-
centatge de descompte indicat sobre la quota del servei, exclusivament i, 
pels supòsits estipulats a l’article 6è:

5.1  Família nombrosa: un 20%
5.2 Quan coincideixin dos o més germans matriculats a la Llar d’Infants mu-
nicipal de Campllong, aplicant-li en el segon germà o darrer germà: un 20%

En cas de concurrència de més d’una circumstància de les esmentades an-
teriorment, s’aplicarà aquella que resulti més beneficiosa pel contribuent.

6è.- Quota tributària
TARIFES. QUOTES MENSUALS
Quota del servei: 168 €
Quota reserva de plaça *(1) No retornables: 50 €
TARIFES. ALTRES SERVEIS
Quota de matrícula *(2): 55 €
Quota de material *(3): 65 €
Quota menjador, servei complert * (4): 121,00 €
Preu àpat descompte fix menjador: 5,5 €
Servei esporàdic de menjador: 7,5 €
Servei acollida *(5): 4,5 €
Servei de berenar: 1,00 €
Servei extraescolar *(5): 4,5 €

*(1) Aquesta quota es pagarà mensualment des de l’inici del curs escolar 
(setembre) fins el mes anterior a la incorporació de l’infant a la llar, ja que 
en el mes d’incorporació de l’infant a la llar aquest ja passarà a pagar la 
quota mensual del servei de 168 €.

* (2) Tothom haurà de pagar aquest import en el moment de fer la matrí-
cula per tenir dret a que se li tramiti la corresponent sol·licitud de plaça a 
la llar d’infants de Campllong. Pel curs 2016-2017, l’Ajuntament bonificarà 
aquesta taxa al 100% als infants empadronats a Campllong. L’import de la 
bonificació es descomptarà del primer rebut del curs escolar

*(3) Aquest import és una quota anual per tot el curs escolar, el qual es 
fraccionarà amb dos pagaments en funció de les necessitats de material 
durant el curs i el qual serà comunicat per la direcció del centre als pares 
per a fer efectiu el seu pagament.

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

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

*(6) El servei d’extraescolar compren infants d’edats entre 3 a 5 anys. 
Aquest servei inclou la recollida dels nens/es d’aquesta edat a la parada 
de l’autobús escolar de Campllong els quals seran acompanyats per una 

monitora/educadora fins a la Llar d’Infants. Allà es realitzaran activitats 
i tallers.
L’horari és de 17:30 a 19:30"

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 
núm. 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants.

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mit-
jançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al But-
lletí Oficial de la Província, durant un termini mínim de trenta dies hàbils, 
en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamaci-
ons que estimin oportunes.

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

QUART.- Remetre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança i còpia íntegra i 
fefaent de la mateixa, en el termini de 15 dies des de l’acord d’aprovació 
definitiu, d’acord amb allò disposat a l’article 65.3 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis.

2.2 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT NÚM. 7 DEL PROCEDIMENT DE PRE-
INSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I RÈGIM INTERN DE LA 
LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG
La proposta de modificació que es planteja dels articles és la següent:

"Article 3.- Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa és l’admissió d’alumnat a la Llar 
d’Infants de Campllong que tinguin des d’un any fins a tres anys a l’ini-
ci del curs o aquells que els compleixin abans de la finalització del mes 
de desembre del curs corresponent. No obstant, en casos especials 
de places vacants, els infants que tinguin a partir de nou mesos 
d’edat també podran tenir accés el servei de llar d’infants.

Article 6.- Presentació de sol·licituds fora de termini
Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presenta-
ció de sol·licitud de preinscripció però abans de la publicació de la relació 
baremada definitiva seran admeses. 
Les sol·licituds presentades durant el període de presentació de sol·
licituds tenen prioritat respecte a les presentades fora de termini. Les 
presentades fora de termini se li aplica el barem i s’introdueixen en el 
procés de preinscripció, amb la indicació "Fora de termini (FT)".

Si es presenta la sol·licitud després de la publicació de la relació bare-
mada definitiva, l’Ajuntament haurà d’informar que només es podran 
matricular si queden places vacants i una vegada esgotada tota la 
llista d’infants que durant el procés de preinscripció s’haguessin 
preinscrit en termini o fora de termini. Si existeixen més d’una sol-
licitud d’aquestes característiques, aquestes s’ordenaran pels ma-
teixos criteris de baremació de l’article 8è, concretament segons 
la primera baremació que no correspon a les reserves de plaça.

Article 8.- Procediment d’admissió
El nombre de places a oferir pel període de preinscripció i per a cada 
curs és el resultat de deduir del nombre de places escolars autoritzades 
la reserva corresponent a la previsió d’alumnes procedents del curs an-
terior que s’espera que progressin de curs i la reserva corresponent a la 
previsió d’alumnes del mateix centre que ha de repetir curs.
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Una vegada calculat l’anterior i quan el nombre de sol·licituds sigui su-
perior al de llocs escolars disponibles a oferir, s’aplicaran els criteris 
de prioritat següents en l’admissió de l’alumnat en la llar d’infants muni-
cipal de Campllong.

En el mateix supòsit del paràgraf anterior, quan el nombre de sol·licituds 
sigui superior al nombre de llocs oferts, la llista de reserves de places que 
s’haurà confeccionat durant el període de preinscripció, només s’activarà 
una vegada ja s’hagi donat la possibilitat de matriculació a tots els infants 
que no siguin reserva de plaça i estiguin en llista d’espera i hagin estat 
inscrits durant el període de preinscripció o fins a la data màxima del 
calendari estipulat. 

Les reserves de plaça s’ordenaran en funció del barem propi per a reser-
ves de plaça.

CRITERIS D’ORDENACIÓ QUAN HI HA MÉS SOL·LICITUDS QUE PLACES
Criteris generals de prioritat d’admissió d’alumnat i barem a aplicar

9.1.1.- Sol·licitant amb més de cinc anys de residència en el municipi, acre-
ditada mitjançant certificat del padró municipal d’habitants – i efectius a l’u 
de gener de l’any en que se sol·liciti la preinscripció en el centre – 24 punts. 

9.1.2.- Sol·licitant amb més d’un any de residència en el municipi, acredita-
da mitjançant certificat del padró municipal d’habitants – i efectius a l’u de 
gener de l’any en que se sol·liciti la preinscripció en el centre – 23 punts. 

9.1.3.- Sol·licitant amb menys d’un any de residència en el municipi, acredi-
tada mitjançant certificat del padró municipal d’habitants – i efectius a l’u de 
gener de l’any en que se sol·liciti la preinscripció en el centre – 22 punts. 

9.1.4.- Quant l’infant tingui familiars fins el segon grau de consanguinitat o 
afinitat ascendents empadronats en el municipi de Campllong – 5 punts.

9.1.5.- Si el sol·licitant està empadronat en un municipi limítrof a Camp-
llong - 2 punts.

9.1.6.- Quant un infant tingui un germà o germana inscrit en el centre, o 
el pare, mare o tutor/a legal hi treballi, al moment d’efectuar la preins-
cripció – 5 punts.

9.1.7.- El sol·licitant acrediti lloc de treball habitual i estable en el municipi 
de Campllong -5 punts.

9.1.8.- Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, germans – 2 punts.

9.1.9.- Situació econòmica precària del sol·licitant (que el pare o mare o 
tutor/a  sigui beneficiari/a de l’ajut de la renda mínima d’inserció) – 1 punt.

L’atribució de la puntuació prevista en els punts 9.1, 9.2 i 9.3, s’efectuarà 
de forma excloent i les sol·licituds només podran rebre els punts corres-
ponents a un dels supòsits que s’hi detallen.

Criteris complementaris

9.10.- Quant es tracti de família nombrosa o monoparental – 1 punt

9.11.- Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endo-
crí o metabòlic – 0,50 punts. 

Aplicació dels criteris (Decret 75/2007, de 27 de març, article 7): Ordena-
des les sol·licituds, d’acord amb els criteris de prioritat, en cas d’igualtat de 
les sol·licituds, s’han d’aplicar els criteris complementaris, i després, en cas 
d’empat, cal aplicar el procediment de desempat per mitjà del sorteig públic.

Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les 
còpies presentades.

CRITERIS D’ORDENACIÓ PER A LES RESERVES DE PLAÇA
9.2.1.- Sol·licitant amb més de cinc anys de residència en el municipi, acre-
ditada mitjançant certificat del padró municipal d’habitants – i efectius a l’u 
de gener de l’any en que se sol·liciti la preinscripció en el centre – 28 punts. 

9.2.2.- Sol·licitant amb més d’un any de residència en el municipi, acredita-
da mitjançant certificat del padró municipal d’habitants – i efectius a l’u de 
gener de l’any en que se sol·liciti la preinscripció en el centre – 27 punts. 

9.2.3.- Sol·licitant amb menys d’un any de residència en el municipi, acredi-
tada mitjançant certificat del padró municipal d’habitants – i efectius a l’u de 
gener de l’any en que se sol·liciti la preinscripció en el centre – 26 punts. 

9.2.4.- Si el sol·licitant està empadronat en un municipi limítrof a Campllong 
- 2 punts.

9.2.5.- Quan l’infant tingui familiars fins el segon grau de consanguinitat o 
afinitat ascendents empadronats en el municipi de Campllong – 5 punts.

9.2.6.- Quant un infant tingui un germà o germana inscrit en el centre, o el 
pare, mare o tutor/a legal hi treballi, al moment d’efectuar la preinscripció 
– 4 punts

9.2.7.- El sol·licitant acrediti lloc de treball habitual i estable en el municipi 
de Campllong -4 punts.

9.2.8.- Per a cada mes d’incorporació més tard que el setembre es resta-
ran 2,5 punts dels punts obtinguts totals:

Incorporació octubre: -2,5 punts
Incorporació novembre: - 5 punts
Incorporació desembre: - 7,5 punts
Incorporació gener: - 10 punts
Incorporació febrer: - 12,5 punts
Incorporació març: - 15 punts
Incorporació abril: - 17,5 punts
Incorporació maig: - 20 punts
Incorporació juny: - 22,5 punts
Incorporació juliol: - 25 punts

Article 11.- Criteris a utilitzar per resoldre situacions d’empat
En cas d’igualtat de puntuació de les sol·licituds o per igualtat en la data 
de presentació de la sol·licitud, el desempat es resoldrà mitjançant el pro-
cediment de sorteig públic regulat a la normativa vigent pel curs lectiu 
corresponent.

El sorteig es resoldrà seguint el procediment estipulat a la normativa 
legal vigent emesa pel Departament d’Ensenyament.

Article 14. Admissió de nous alumnes
Al llarg del curs escolar, en el cas que existeixin places vacants, s’ad-
metran únicament nous o noves alumnes en el Centre, sempre i quan es 
compleixin els següents requisits:

a) Que el nen/a compleixi amb l’edat mínima legal permesa per la seva 
incorporació en el centre.
b) Que per circumstàncies familiars i/o laborals (nouvingut, hospitalitzaci-
ons, malalties greus, nova situació laboral, etc), degudament acreditades 
mitjançant l’aportació dels corresponents documents (informes mèdics, 
dels serveis socials, contractes de treball, etc), justifiquin les circumstàn-
cies que els obliguen a inscriure’s fora del termini establert.
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Article 17. Reserva de plaça 
Es podran presentar sol·licituds d’inscripció de reserva de plaça durant el 
període de preinscripció per a infants que durant el curs escolar es puguin 
incorporar al centre al haver complert els nou mesos d’edat.
Per fer efectiva la reserva de plaça, a part del compliment dels tràmits 
de preinscripció, els sol·licitants hauran de satisfer una quota mensual 
de reserva de plaça i uns drets de matrícula i material segons la taxa de 
prestació del servei de llar d’infants, regulat per les ordenances fiscals 
de Campllong.

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovació inicial de la modificació del reglament regulador 
del procediment de preinscripció, matrícula i règim intern de la llar d’In-
fants de Campllong.

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mit-
jançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al But-
lletí Oficial de la Província, durant un termini mínim de trenta dies hàbils, 
en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamaci-
ons que estimin oportunes.

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

QUART.- Remetre a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança i còpia íntegra i 
fefaent de la mateixa, en el termini de 15 dies des de l’acord d’aprovació 
definitiu, d’acord amb allò disposat a l’article 65.3 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE 12 DE MAIG DE 2016

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 14 D’ABRIL DE 2016
Els reunits per unanimitat aproven l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la ses-
sió de data 14 d’abril de 2016, de la qual s’ha tramès còpia a tots els regidors.

2.- SUBVENCIONS: 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 05/04/2016
EXPEDIENT: 26716
CONCEPTE: CICLE DE CONCERTS DE MÚSICA DE COBLA
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.450€
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.900€
JUSTIFICAR ABANS DE: 15/12/2016

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 19/04/2016
EXPEDIENT: AC/12929 
CONCEPTE: Despeses corrents, enllumenat públic i reparació dels acces-
sos a nuclis de població 
IMPORT SUBVENCIÓ: 23.403,90€
EXPEDIENT: EC/26832
CONCEPTE: Despeses culturals  

IMPORT SUBVENCIÓ: 4.130,10€
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2016

2.3.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS ALS AJUN-
TAMENTS DE FINS A 30.000 HABITANTS DE LES COMAR-
QUES GIRONINES PER FINANÇAR-LOS L’ACCÉS A LES 
NOVES TECNOLOGIES, PER L’ANY 2016. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut segons 
detall que figura tot seguit que segueix i amb destinació al finançament 
parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi especifiquen.
 
PROJECTES PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES 
Concepte: Compra torre, monitor, teclat i mouse per l’Alcaldia 1.041,50. €
Import de la Subvenció: 689,50 €. 

2.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS ALS AJUN-
TAMENTS PER A ACTUACIONS URGENTS D’ADAPTACIÓ 
A LA SEGURETAT, L’HABITABILITAT O LA FUNCIONALI-
TAT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS. 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.
 
PROJECTE: MEMÒRIA TÈCNICA D’ACTUACIÓ D’ADAPTACIÓ A LA SEGU-
RETAT, L’HABITABILITAT O LA FUNCIONALITAT DELS EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS AL MUNICIPI DE CAMPLLONG  
Memòria tècnica redactada per la Sra. Patrícia Montesinos Cerro, arqui-
tecta tècnica col.legiada 571
Import Memòria: 5.501,86. €
Import de la Subvenció: 4.951,67 € (90%) 

2.5.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS EXCLOSA 
DE CONCURRÈMCOA PÚBLICA. ADEQUACIÓ INTERIOR 
PAVELLÓ ESPORTIU PER PODER REALITZAR ALTRES AC-
TIVITATS DIFERENTS A LES ESPORTIVES. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut se-
gons detall que figura tot seguit que segueix i amb destinació al finança-
ment parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi especifiquen.
 
INSTAL.LACIÓ D’UN SISTEMA FONOABSORVENT AL PAVELLÓ MUNICIPAL: 
Pressupost: GRAVIS MUNTATGES ESCENOGRÀFICS, SLU (NÚM. 142)
IMPORT 22.301,12 €.
ADQUISICIÓ D’UN TERRA DE PROTECCIÓ PER LA PISTA DEL PAVELLÓ 
MUNICIPAL: 
Pressupost: VIA GLOBAL FLOORING
IMPORT: 7.749,37 €

TOTAL DESPESA: 30.050,49 €.
IMPORT SOL.LICITAT: 15.025,25. € (50€)

3r.- PLA DE SERVEIS D’ASSITÈNCIA EN MATÉRIA DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS. DEL SERVEI DE MEDI AM-
BIENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. SOL.LICITUD 
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA REA-
LITZACIÓ DE LES FRANGES EXTERIORS DE PROTEC-
CIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS EN NUCLIS UR-
BANS I URBANITZACIONS. 
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Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.  Sol·licitar de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Gi-
rona assistència tècnica dins el Pla de Serveis d’assistència en matèria 
de prevenció d’incendis per a la redacció del projecte executiu per a la 
realització de les franges exteriors de protecció per a la prevenció d’in-
cendis en nuclis urbans i urbanitzacions segons el que s’estableix a la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014.

SEGON.- Facultar expressament a l’Alcalde de l’Ajuntament de Camp-
llong, el Sr. Lluís Freixas i Vilardell, tant àmpliament com en dret sigui 
necessari per a l’execució del present acord.

TERCER.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Gironès.

4t.- SOL·LICITUD D’ACTUACIONS PENDENTS D’EXE-
CUTAR A LA RIERA SECA. SOL.LICITUD AGÈNCIA CA-
TALANA DE L’AIGUA (ACA). 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.  Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la finalitza-
ció dels treballs de neteja i manteniment de la Riera Seca al seu tram en 
el municipi de Campllong. 

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 514 AL 721 (ex-
cepte factures)) per tal de que els reunits es donin per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 26 DE MAIG DE 2016

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DELS ACTES 
DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 7 I 28 D’ABRIL
El sotasignat Alcalde proposo al Ple l’aprovació de l’esborrany de l’acte 
de la sessió ordinària del dia 7 d’abril de 2016 i 28 d’abril de 2016, de les 
quals s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

En relació a l’acte del dia 7 d’abril de 2016 l’Alcalde manifesta que s’ha pro-
duït un error i confusió en la redacció de la proposta d’acord i, allà on diu:

" Ates que es té coneixement que la quota supramunicipal per a l’exercici 
2016, del fons de cooperació econòmic i cultural de la Diputació de Girona, 
s’ingressarà directament als ens supramunicipals".

 Ha de dir:

" Atès que es té coneixement que la quota supramunicipal per a l’exercici 
2016, del fons de cooperació local de Catalunya de la Generalitat de Cata-
lunya, s’ingressarà directament als ens supramunicipals".

Que aquest canvi no modifica el contingut essencial de l’acord que és sol·
licitar el Consell Comarcal del Gironès l’ingrés del tram supramunicipal 
del fons de cooperació local de la Generalitat de Catalunya.

Els regidors assistents aproven per unanimitat els esborranys dels actes 
del dia 7 d’abril de 2016 amb la incorporació de l’esmena reflectida i 
l’acte del dia 28 d’abril de 2016.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents felicitar els familiars dels infants nas-

cuts en el municipi en el darrer mes. Els reunits manifesten conformitat i, 
per unanimitat, acorden adreçar la comunicació proposada pel naixement 
de EMMA, fill de SERGI i LÍDIA nascuda el dia 19 de maig de 2016.

El Sr. Alcalde comenta amb els assistents la reunió tinguda el passat di-
jous 12 de maig amb els veïns del veïnat de l’església de Campllong per 
tal d’intercanviar opinions per la ubicació de la Festa Major en la qual 
l’Ajuntament, amb el temps, buscarà solucions per satisfer les demandes 
de tots els Campllonencs. 

Tot seguit el Sr. Freixas comenta els recents robatoris que han succeït al 
municipi que n’ha parlat amb el cos de Mossos d’Esquadra i que aquests 
seran més visibles pel municipi d’ara en endavant. 

I per acabar el Sr. Alcalde fa saber als assistents que ha estat nomenat 
representant del Consell de Direcció de la Regió Sanitària de Girona en el 
Consell de Direcció de les Regions Sanitàries de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES

Acte seguit, els regidors expliquen les activitats que s’han desenvolupat 
en relació al seu àmbit de gestió:
El regidor Sr. Àlex Carrera comenta que s’han realitzat les pre-inscripci-
ons del curs 2016-2017 de la Llar d’infants municipal "El Tractoret", que en 
total se n’han presentat 34 i que si totes realitzen el tràmit de matriculació 
s’ocuparan totes les places de què disposa la Llar.

El Sr. Carrera també comenta que s’estan duent a terme les inscripcions 
del Casal d’Estiu de Campllong que finalitzen el dia 3 de juny. 
En el mateix sentit d’activitats d’estiu s’està duent a terme un projecte per 
a joves de 15 a 17 any des de el servei de Borsa de Treball per ajudar-los 
a trobar feina al municipi durant les vacances d’estiu. També s’està treba-
llant en la programació de tallers d’orientació professional i d’emprena-
doria que omplirien els matins d’estiu dels joves del municipi. 

Pren la paraula la regidora Sra. Sílvia Bosch que comenta que ja s’està 
duent a terme, amb molt bona acollida, l’estudi 70+ per recollir dades de 
totes les persones empadronades a Campllong majors de 70 anys. 
La Sra. Bosch comenta que està treballant per tal d’aconseguir que els 
"Tallers de Memòria" que regularment s’estan realitzant pel col·lectiu de 
gent gran, siguin a cost 0.- aprofitant ajudes de Dipsalut. 
Per acabar recorda als assistents que el proper dissabte 18 de juny el 
Casal de Jubilats de Campllong celebrarà la Diada del Soci. 

Tot seguit la regidora Sra. Roser Freixas exposa que s’haurà de buscar 
una alternativa de local pels entrenaments i partits de la secció de Tenis 
Taula de l’AE Campllong un cop s’hagi implantat la botiga al Local Actual 
on entrenen. 
En el mateix sentit els reunits comenten diverses opcions per tal de bus-
car el lloc adient.  Així mateix, comenten que seria bo trobar un lloc per 
guardar el material de l’AE Campllong i en general per les associacions de 
Campllong i buscar un local que es pogués utilitzar com a punt de troba-
da/reunions i lloc on guardar la documentació referent a cada associació. 

El regidor Sr. Eliseu Carreras vol fer palès que la iniciativa del projecte 
d’"anar a fer llenya" ha tingut una molt bona acceptació per part de tots els 
usuaris que hi ha participat. Que a dia d’avui ja s’han acabat els treballs de 
trituració dels sobrants de vegetació que s’ha realitzat de forma mecànica.

En darrer lloc intervé el regidor Sr. David Bou que exposa la reunió man-
tinguda al el regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva per tal d’arribar a un conveni de col·laboració entre les borses 
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de treball de cada municipi, que inclouria l’intercanvi de CV d’activitats de 
formació. 

Tot seguit el Sr. Bou comenta que l’empresa contractada per desenvo-
lupar la promoció econòmica del municipi que a banda de les tasques 
habituals de borsa de treball i promoció, actualment també està treba-
llant amb els organitzadors del Musicant per a la posada en servei del 
web www.musicantcampllong.cat  i alhora col·laboren amb el regidor Sr. 
Carrera en el projecte de buscar feina per l’estiu als joves del municipi 
d’entre 16 i 17 anys. 

El Sr. Bou també comenta que està a l’espera del projecte turístic que 
estan redactant des de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal del Giro-
nès per participar a la convocatòria PECT de projectes d’especialització i 
competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. 
Per acabar els reunits exposen que surti a l’Agenda mensual els dies que 
es fa missa a l’església de Campllong. 

4t.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, L’AJUNTAMENT DE CAMP-
LLONG I L’AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA 
PER A LA CESSIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL 
CAMÍ DE CAMPLLONG 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 de Campllong a Fornells de la 
Selva, s’adjunta al present acord a l’annex. 

Delegar a la Diputació de Girona la publicació de 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 
de Campllong a Fornells de la Selva en els butlletins i diaris oficials que 
corresponguin, en el seu cas.

5è.- ORDENANÇA DE CIVISME. APROVACIÓ INICI-
AL (full a part)
 
6è.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA 19 REGULADORA 
DEL PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LES 
SALES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (full a part)

7è.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE 
DATA 29 DE FEBRER DE 2015, NÚM. 38/2016, RE-
FERENT A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2015.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de la 
liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Campllong corres-
ponent a l’exercici 2015.

SEGON.- Donar-se per assabentat de l’aprovació de la liquidació del 
pressupost per l’exercici 2015".

8è.- CONVENI FIRMAT AMB DIPSALUT EN EL 
MARC DEL PROGRAMA "GIRONA, TERRITORI CAR-
DIOPROTEGIT". RENOVACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors 
de l’Ajuntament de Campllong amb una vigència de fins a 31/12/2019, 
que s’adjunta com annex al present acord.

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

TERCER.- Notificar aquest acord a l’Organisme Autònom de Salut Pú-
blica de la Diputació de Girona.

ANNEX
Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajun-
tament de Campllong.

Entitats que intervenen 
D’una part, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(en endavant, Dipsalut), representat pel seu president, senyor Josep M. Co-
rominas i Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l’acord del Consell 
Rector de 3 de novembre de 2015 i d’acord amb la delegació efectuada per 
Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de 2015, 
i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

I de l’altra, Il·lm. Sr Lluís Freixas i Vilardell, alcalde de l’Ajuntament de 
Campllong, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal, 
de ________________ (data), assistit/da pel / per la secretari/a mu-
nicipal, senyor/a ___________________ (nom del / de la secretari/a).

Manifesten
1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el progra-
ma de promoció de la salut Pm05 "Programa Girona, territori cardi-
oprotegit".

2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mò-
bils arreu de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en 
cas de mort sobtada.

3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidèn-
cies: Les aturades cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres 
causes de mortalitat de la població, i afecten igualment homes i dones. Un 
30% dels afectats per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en 
un hospital, i en el 85% dels casos la fibril·lació ventricular és la primera 
resposta que es dóna. Si s’efectua la desfibril·lació en el primer minut, es 
recuperen el 90% de les aturades cardíaques per fibril·lació ventricular. 
Passats els deu primers minuts, es redueixen dràsticament les possibili-
tats de supervivència.

4. Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com apa-
rells sanitaris i com a tals obliguen al fabricant a complir estrictes nor-
matives nacionals i internacionals que garanteixen la màxima seguretat 
tant per l’usuari com el pacient que participen en el seu ús. Aquestes 
normatives eximeixen l’Ajuntament i Dipsalut de qualsevol responsabilitat 
respecte un possible mal funcionament de l’aparell.

5. Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Girona un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre 
l’impacte de la implementació del programa Pm05 de Dipsalut: "Girona, 
territori cardioprotegit" i l’avaluació de la possible millora de la supervi-
vència de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal 
no sanitari als aparells de desfibril·lació.

6. Dipsalut i l’Ajuntament de Campllong van signar en data 4/26/2012 el 
conveni de cessió de la xarxa de desfibril·ladors del municipi, composta 
per 1 desfibril·lador fix.

Per tot l’exposat, formalitzen aquest conveni de gestió de béns amb sub-
jecció als següents...
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PACTES
Primer. L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la ges-
tió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Campllong, composta 
per 1 desfibril·lador fix.

Els béns estan identificats com a desfibril·lador PowerHeart AED G3 (Mo-
del 9300-Automatic de Cardiac Science).

Pel que fa als desfibril·ladors fixos, es geolocalitzen en els emplaça-
ments següents:

Ref. 176; Localització: Carrer Esglèsia 23, Pavelló esportiu
Es pot consultar la georeferenciació dels desfibril·ladors fixos a la web 
del programa www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació 
per a dispositius mòbils DEACAT.

Segon. L’Ajuntament de Campllong es compromet a mantenir els desfibril·
ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de primera actu-
ació (cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc). Els desfibril·
ladors fixos hauran de romandre preferiblement dins del domini públic 
local i, si això no fos possible, en espais privats de pública concurrència i 
accessibles a la població les 24 hores del dia.

D’acord amb Dipsalut, l’Ajuntament de Campllong podrà requerir canvis 
d’ubicació dels desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament justi-
ficats com ara vandalisme o modificacions estructurals de l’equipament 
on es troba instal·lat. En aquest cas, l’Ajuntament de Campllong, prèvia 
aprovació de Dipsalut, podrà acordar una nova ubicació, sempre que no 
perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compli-
ment dels requeriments tècnics d’instal·lació. Per a realitzar la instal·lació 
del desfibril·lador fix caldrà la intervenció de personal tècnic autoritzat. 
Totes les despeses que es generin del canvi d’ubicació aniran a càrrec de 
l’Ajuntament. La modificació de la ubicació, quan canviï la geolocalització 
o el nom del carrer on està localitzat, requerirà la tramitació i signatura 
d’una addenda a aquest conveni. 

Tercer. Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·
ladors dins els paràmetres següents: 

- Mà d’obra.
- Desplaçament.
- Revisió un cop l’any de tots els desfibril·ladors per la neteja i consta-
tació del bon estat de tots els seus components En cas d’incidència o 
averia tècnica, substitució i/o reparació dels elements necessaris dins 
del període de 24 hores posteriors a la incidència, per garantir el ple 
funcionament del desfibril·lador i de tots els seus components.
- En cas d’utilització del desfibril·lador, substitució dels elements neces-
saris per garantir el ple funcionament del desfibril·lador.
- Actualització del software dels desfibril·ladors, si així es requereix, per 
al compliment de les normatives vigents en cada moment.
- Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva 
data de caducitat.
- Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet 
per realitzar el control i la vigilància remota i així garantir que cabines i 
desfibriL·ladors estan operatius i en disposició a ser utilitzats.

Quart. Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils 
cedits al municipi. Si durant aquestes inspeccions es detecten desperfec-
tes que no estan compresos dins del servei de manteniment que presta 
Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament de Campllong 10 dies per reparar-los. 
Passat el termini de 10 dies, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si 
els desperfectes no han estat reparats, podrà optar per la reversió dels 
béns, regulada al pacte dotzè. 

Dipsalut suggereix a l’Ajuntament de Campllong que per rescabalar-se de 
possibles actes vandàlics, incorpori els béns cedits a la pòlissa d’asseguran-
ça contra robatoris de què disposi. En aquest sentit, Dipsalut durant la vigèn-
cia d’aquest conveni i en la mesura que sigui possible intentarà reposar els 
desfibril·ladors afectats a l’Ajuntament de Campllong per donar el màxim de 
cobertura i coherència al  programa Pm05 de Dipsalut: "Girona, territori cardio-
protegit". Aquesta segona cessió es tramitarà com addenda a aquest conveni.  

Cinquè. Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en 
l’ús de desfibril·ladors al personal designat per l’Ajuntament, especial-
ment primers intervinents, segons requereixi la normativa vigent. 
Dipsalut, assumirà, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i 
del personal de l’Ajuntament de Campllong que degut a l’ús benintencio-
nat d’un dels desfibril·ladors cedits pugui ésser demandat.

Sisè. Dipsalut està realitzant juntament amb la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Girona un estudi de recerca, sobre l’impacte de la imple-
mentació del programa Pm05 de Dipsalut: "Girona, territori cardioprote-
git" i l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb 
aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells 
de desfibril·lació.

Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi des-
envolupament de la tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar 
el projecte, Dipsalut i la Corporació Local iniciarien els canvis necessaris 
per a dur-ho a terme.

Com a mesura de seguretat, l’extracció del desfibril·lador de la cabina, 
activa una càmera fotogràfica que capta la imatge de l’usuari. Dipsalut ha 
instal·lat textos informatius sobre captació de les imatges, responsabilitat 
del fitxer i exercici de drets en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter perso-
nal. L’Ajuntament podrà accedir a les imatges de la càmera dels desfibril·
ladors fixos mitjançant petició de l’alcalde al correu electrònic del servei 
tècnic que Dipsalut posa a disposició dels ajuntaments.

L’Ajuntament de Campllong es compromet a comunicar a Dipsalut qualsevol 
incidència que tingui lloc en el municipi relacionada amb els desfibril·ladors. 
L’Ajuntament posarà a disposició de Dipsalut les dades que fossin necessàri-
es a fi i efecte de donar unitat i cohesió a l’estudi de recerca esmentat

Setè. L’Ajuntament de Campllong, com a propietari dels béns enumerats a 
la clàusula primera d’aquest conveni, es compromet amb les obligacions 
següents:

- Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en 
espais d’accés públic on hi tindran accés tots els ciutadans durant les 
24 hores del dia, 365 dies l’any.

- No modificar la ubicació dels béns cedits sense l’autorització expressa 
de Dipsalut durant el termini de vigència d’aquest conveni. 

- Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels 
desfibril·ladors, columnes i cabines  per mantenir-ne l’estat òptim, el 
nivell màxim de seguretat i conservar-ne l’estètica i la funcionalitat. 

- Comunicar al servei tècnic qualsevol incidència mitjançant el telèfon 
902 221 229 o el correu electrònic incidencia@gironaterritoricardio-
protegit.cat.

- Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació 
bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut 
segons requereixi la normativa vigent.
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- Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica  i a la xarxa de veu i da-
des estiguin operatives amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de 
funcionament dels serveis de vigilància i connexió als serveis de emer-
gències dels desfibril·ladors fixos.

- Mentre l’Ajuntament no tingui resolta la connectivitat de veu i dades 
de les cabines amb els centres de control i d’emergències, Dipsalut 
proposarà solucions alternatives per tal que es pugui prestar el servei 
durant la vigència d’aquest conveni

- Solucionar avaries que afectin qualsevol dels components (desfibril·
lador, cabina o columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàli-
ques, accidents diversos o inclemències meteorològiques.

- Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic 
que realitza la gestió i vigilància necessària per al manteniment dels 
desfibril·ladors fixos 

- Prestació dels serveis de manteniment no identificats en la clàusula 
tercera.

- Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, 
espais...) per al desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i 
formació en l’ús de desfibril·ladors que Dipsalut organitzi.

Vuitè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ Ajun-
tament de Campllong relatius a l’objecte d’aquest conveni, es farà cons-
tar la col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a 
cedent dels béns.

Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest 
conveni hi serà convidat un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de 
Campllong s’haurà de coordinar amb Dipsalut per a la realització de qual-
sevol acció de caràcter protocol·lari.

Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofò-
nics, bàners d’enllaç al web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels ca-
nals de comunicació municipals com poden ser el web corporatiu, publicacions 
editades per l’ajuntament o mitjans de comunicació de titularitat pública.

Novè. La vigència d’aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019, 
sense perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts 
nascudes en aplicació de les previsions d’aquest. Un cop finalitzat aquest 
termini, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’Ajuntament, les opcions més vi-
ables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril-
ladors i els seus components.

Desè. La cessió gratuïta de desfibril·ladors és indefinida i d’acord amb la clàu-
sula dotzena del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors, signat entre 
Dipsalut i l’Ajuntament de Campllong, si els béns cedits no es destinen a les 
finalitats establertes en aquest conveni, aquests revertiran automàticament 
de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el qual tindrà dret a rebre, si escau, el va-
lor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns. 

Onzè. L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules 
d’aquest conveni implicarà la resolució anticipada del mateix, prèvia me-
diació entre les parts, i cada institució assumirà les despeses i perjudicis 
que generi a l’altre part. Així mateix, es produirà la reversió dels béns 
cedits en els casos establerts en la clàusula desena d’aquest conveni. 

Dotzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció conten-
ciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses 
que puguin suscitar-se entres les parts en el transcurs del present conveni.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat 
exemplar i a un sol efecte en els llocs i dates indicats.

9è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM.  de la 59/2016 al 84/2016
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.: 59/2016
Ref.: Contractació peó de fira

Núm.: 60/2016
Ref.: Prorroga d’una contractació laboral temporal de la categoria peó de fira

Núm.: 61/2015
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 62/2016
Ref.: Conformitat amb el projecte de transformació de la xarxa de distri-
bució GLP a Gas Natural 

Núm.: 63/2016
Ref.: Sol·licitud de col·locació de noves lleixes a la cuina del bar-restaurant 
del Local Social de Campllong

Núm.: 64/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 9/2016

Núm.: 65/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 6/2016

Núm.: 66/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 12/2016

Núm.: 67/2016
Ref.: Devolució fiances de les llicències per a l’ocupació temporal per a l’apro-
fitament privatiu de recursos forestals de parce·les de titularitat municipal. 

Núm.: 68/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la utilització 
de les sales i dependències municipals (núm. 19)

Núm.: 69/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 70/2016
Ref.: Autorització prorroga comissió serveis funcionària amb habilitació 
caràcter nacional

Núm.:71/2016
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres elements de 
domini públic de la llicència d’obres exp. 11/2015, Construcció piscina 

Núm.: 72/2016
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la inspecció de la tanca de la fosa 
de purins de l’explotació ramadera "Treballs Agrícoles "Viñolas, SL"

Núm.: 73/2015
Ref.: Trasllat informes tècnic referent a la llicència ambiental i a la protec-
ció contra incendis per esmena 

Núm.: 74/2016
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.: 75/2016
Ref.: Comunicació prèvia d’activitats annex III. SEIMA exp. 4/2013 

Núm.: 76/2016
Ref.: Finalització expedient d’activitats Club esportiu Les Gavarres

Núm.: 77/2016
Ref.: Autorització tancament bar-restaurant 11, 16 i 23 de maig 
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Núm.: 78/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 79/2016
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la sol·licitud de llicència d’obres 
per a la construcció d’un magatzem agrícola i ampliació de la vivenda en 
planta baixa formulada perl Sr. Jordi Gumbau i Esteva 

Núm.: 80/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la utilització 
de les sales i dependències municipals (núm. 19)

Núm.: 81/2016
Ref.: Autorització ús sala

Núm.: 82/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 11/2016

Núm.: 83/2016
Ref.: Sol.licitud al Consorci Benestar Social Gironès-Salt, participació al 
programa 70 i + 

Núm.: 84/2016
Ref.: Modificació pressupost 1/2016 – Incorporació romanents de crèdit
Els reunits és donen per assabentats.

10è.- MOCIONS URGENTS
10.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 
84/2016 DE DATA 19 DE MAIG DE 2016 REFERENT A 
L’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS EXERCICI 2015.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de l’ex-
pedient de modificació de crèdit 1IR 1/2016, d’incorporació de romanents 
de crèdit del pressupost de l’exercici 2015, per un import total de NORAN-
TA-NOU MIL SIS-CENTS U AMB VINT (99.601,20 €).

No produint-se cap intervenció, se sotmet la proposta de deixar l’assump-
te sobre la taula a votació amb el següent resultat: 
 Vots a favor: 7; vots en contra: 0;  Abstencions: 0.

10.2.- MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ES-
PANYOL CONTRA LA LLEI DE MESURES URGENTS PER 
AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITAT-
GE I LA PROBRESA ENERGÈTICA. 

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 30 DE MAIG DE 2016

ÚNIC.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES PER LES MESES 
ELECTORALS A LES ELECCIONS A LES CORTS GENE-
RALS DEL PROPER DIA 26 DE JUNY DE 2016

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 9 DE JUNY DE 2016
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 12 DE MAIG DE 2016
Els reunits per unanimitat acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta 
de la sessió de data 12 de maig de 2016, de la qual s’ha tramès còpia a 
tots els regidors.

2n.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. AJUT AL 34è CON-
CURS MORFOLÒGIC DE VAQUES DE RAÇA FRISO-
NA 2016. ACCEPTACIÓ  

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

ACORD: Resolució de Presidència 
DATA ACORD: 17/05/2016
EXPEDIENT: PS/10293
CONCEPTE: ADEQUACIÓ DE L’ESPAI I LLOGUER DE LA CARPA PEL 
AL 34è CONCURS MOFOLÒGIC DE VAQUES DE RAÇA FRISONA 
(03/04/2016)
IMPORT SUBVENCIÓ: 5.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 9.200 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/09/2016

3r.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS DEL 
PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA 
PER LA COMUNICACIÓ I PUBLICITAT DE LES AC-
CIONS ENOGASTRONÒMIQUES. SOL·LICITUD 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar Patronat de Turisme de la Diputació de Girona un 
ajut destinat al finançament de la campanya publicitària realitzada fora 
de les comarques Gironines de promoció de l’Encargola’t d’acord amb 
la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva i 
convocatòria única de l’any 2016, per a l’atorgament de subvencions a 
entitats per a la comunicació i publicitat dirigides a la promoció de l’eno-
gastronomia de les comarques gironines, publicada al BOP núm. 77 de 22 
d’abril de 2016 i les seves bases reguladores publicades al BOP núm. 67 
del dia 8 d’abril de 2016 formulada pel Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona de la Diputació de Girona. 

4t.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar als 
assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 722 AL 863 (ex-
cepte factures)) per tal de que els reunits es donin per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 14 DE JULIOL DE 2016

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES 
DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 26 I 30 DE MAIG 

Els reunits acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acte de la sessió ordi-
nària del dia 26 de maig i extraordinària del dia 30 de maig de 2016, de les 
quals s’ha tramés 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 con-
formitat i, per unanimitat, acorden adreçar la comunicació proposada 
pel naixement de l’ AINA DESCALÇ FUENTES nascuda el dia 20 de juny 
de 2016.

El Sr. Alcalde comenta amb els assistents la reunió tinguda recentment 
amb el subdirector de carreteres, el Sr. David Prat, per tractar el tema 
de la C-25 de Campllong a Riudellots de la Selva i presentació del projecte 
d’ampliació d’aquesta carretera, que fa tants i tants anys s’està recla-
mant per la seva perillositat.

Tot seguit, el Sr. Freixas també comenta les següents reunions a què ha 
assistit:
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- En data 22 de juny a la Comissió d’Urbanisme.
- En data 17 de juny amb els tècnics del Consell Comarcal per tal de de-
terminar les obres pendents per arranjar els problemes de la teulada del 
Local Social.
-En data 13 de juliol amb els tècnics del Consell Comarcal i els industrials 
que varen fer el local social per solucionar el problema de goteres que 
pateix el local social de Campllong des de la seva construcció.

Tanmateix, el Sr. Alcalde fa saber als assistents que també ha estat rea-
litzant reunions diverses amb la Diputació de Girona als efectes d’aconse-
guir un ajut econòmic per a invertir en el pavelló de Campllong i que ha fet 
acompanyament als promotors de la nova activitat que s’està tramitant a 
Campllong, Club esportiu Les Gavarres, amb tràmits que necessiten amb 
la Universitat de Girona per desenvolupar el seu projecte. 

Referent a la darrera activitat, el Sr. Alcalde trasllada als regidors la pro-
posta realitzada per aquests de fer una "Jornada Cultural Oriental" oberta 
a tothom a les instal.lacions del Local Social el proper 18 de setembre. 

Per acabar el Sr. Freixas va assistir en representació del Consistori als 
actes de la Festa Major de Llambilles. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
Acte seguit, els regidors expliquen les activitats que s’han desenvolupat 
en relació al seu àmbit de gestió:

El regidor, Sr. David Bou, dona compte de les tasques i el treball que les 
persones contractades per la promoció econòmica del municipi i gestió de 
la borsa de treball estan desenvolupant.

El regidor, Sr. David Bou, juntament amb el Sr. regidor, Eliseu Carreras, 
comenten que a través del programa Anem a pagès, desenvolupat pel 
Consell Comarcal del Gironès a través de les tasques desenvolupades pel 
centre de visitants del gironès, la televisió de Girona va visitar el municipi, 
en alguna de les seves granges, com Can Feliu i la Selvatana.

Acte seguit, els regidors responsables de l’àrea d’ensenyament, ocu-
pació, promoció econòmica i difusió social, exposen els cursos per a 
l’exercici 2016-2017 i que, com cada any, s’ha buscat una oferta educa-
tiva responsable amb la salut de les persones i el desenvolupament del 
coneixement tant per a menuts, adolescents, adults i gent gran, amb una 
oferta de 41 cursos.

El Sr. Alex Carrera, també comenta que s’han realitzat les matriculacions 
del curs 2016-2017 de la Llar d’infants municipal "El Tractoret" i que han 
anat molt bé, ja que s’ha aconseguit un total de 28 inscripcions pel proper 
curs, quasi el 100% de la capacitat d’un total de 30 places.

El mateix regidor també exposa que el Casal d’Estiu està funcionant 
perfectament i que també s’ha assolit una ocupació total de les places 
ofertades. 

A continuació, pren la paraula la regidora Sra. Sílvia Bosch que comenta 
que ja ha finalitzat l’estudi 70+, amb un total de 41 persones enquesta-
des i de les quals s’han detectat persones amb necessitats de serveis. 
Així doncs, la part quantitativa de l’estudi ja està realitzada i ara es pro-
cedeix a desenvolupar la part qualitativa de l’estudi, analitzant els resul-
tats de les enquestes i buscant solucions i mètodes o mecàniques que 
puguin ajudar a les persones i satisfer les seves necessitats i demandes.
La regidora també comenta, que el passat 18 de juny es va celebrar la 
festa del soci del casal del jubilats de Campllong, amb una participació de 
141 persones i que, com cada any, aquesta celebració va anar molt bé i 
és un dia festiu per a ells.  

Per acabar, els reunits exposen que el dia 23 de juny passat es va cele-
brar la revetlla de Sant Joan i que aquesta festivitat va anar molt bé, amb 
una participació de 124 persones.

4rt.- APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL-
LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE 
CAMPLLONG I RIUDELLOTS DE LA SELVA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la promoció econò-
mica i desenvolupament locals dels municipis de Campllong i Riudellots de 
la Selva, que s’adjunta com annex al present acord.

ANNEX
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMO-
CIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS 
MUNICIPIS DE CAMPLLONG I RIUDELLOTS DE LA SELVA.

Reunits

A Riudellots de la Selva, el dia … de … de …,

D’una banda el/la sr./a …, amb DNI núm. … i amb domicili a la Plaça de 
l’Ajuntament, 1 de Riudellots de la Selva (17457), com … de l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva, actuant en nom i representació d’aquesta institució.

I d’una altra, el/la sr./a. ……, amb DNI núm. ….. i amb domicili a ….., 
com … de ….., actuant en nom i representació d’aquesta institució.

Reconeixent-se ambdues parts amb capacitat legal necessària per signar 
el present conveni de col·laboració, i a tal efecte

Manifesten:

Primer.- Que tant l’Ajuntament de Campllong com el de Riudellots de 
la Selva disposen de regidories específiques de promoció econòmica, 
per dinamitzar social i economicament el seus municipis, i amb l’objec-
tiu de crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica generadora 
d’ocupació.

Segon.- Que tant l’Ajuntament de Campllong com el de Riudellots de la 
Selva disposen del servei de Borsa de treball, que pretén promocionar 
l’ocupació i la intermediació del mercat laboral.

Tercer.- Que les dues poblacions són veïnes, fet que ha comportat que amb-
dues àrees industrials es troben separades per pocs metres de distància.

Quart.- Que ambdues institucions tenen interès en cooperar per afavorir 
els processos de concertació social i econòmica de la zona, a fi de re-
portar beneficis a la competitivitat de les empreses, afavorir l’ocupació i 
ajudar en el desenvolupament de les potencialitats dels dos pobles, opti-
mitzant al màxim els recursos disponibles.

Cinquè.- Que ambdues institucions són les responsables dels fitxers de 
dades de caràcter personal, que compleixen la legislació vigent en matè-
ria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Sisè.- Que els usuaris dels serveis i titulars de les dades personals han 
estat prèviament informats i han prestat el seu consentiment exprés per 
a realitzar la cessió de les seves dades.

Sisè.- Conforme als antecedents exposats, les persones expressades en 
l’encapçalament d’aquest conveni, estableixen els següents pactes:



14
El gra i la palla

Cop d’ull a les actes municipals
Primer.- Les dues entitats podran desenvolupar de forma conjunta les ac-
cions i propostes compreses dins dels següents àmbits:

- Organització d’actuacions conjuntes de promoció, suport empresa-
rial, i de difusió d’actes d’interès per a les empreses i per als polígons 
de la zona.
- Gestió conjunta d’ofertes laborals i processos de selecció, amb la 
cessió mútua de dades de caràcter personal contingudes en els res-
pectius fitxers de les borses de treball.
- Organització d’accions formatives conjuntes.
Promoció i difusió dels cursos de formació de les borses de treball de 
les dues poblacions.
- Col·laboració activa, promoció i difusió d’accions de promoció eco-
nòmica, esdeveniments i compartició de recursos pel desenvolupa-
ment del teixit productiu.

 
Segon.- Ambdues entitats assumiran expressament l’obligació d’implantar 
les mesures de seguretat corresponents al nivell de seguretat de les dades 
cedides, d’acord amb l’estipulat en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, a fi d’impedir la seva alteració, pèrdua, tractament 
o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa 
de les dades i els riscos que estiguin exposades les mateixes. La citada 
societat adoptarà, si més no, les mesures de seguretat corresponents al 
nivell de seguretat de les dades corresponents, que apareixen definides i 
enumerades en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers que 
continguin Dades de Caràcter Personal. En aquest cas el nivell de segu-
retat és mitjà.

Tercer.- La vigència d’aquest conveni és indefinida i solament quedarà 
rescindit per manifestació expressa i per escrit de qualsevol de les 
dues parts.

Quart.- Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir 
en el decurs d’aquest conveni de col·laboració de forma amistosa mit-
jançant les reunions que es creguin pertinents de la comissió paritària. 
En cas d’impossibilitat d’arribar a acords extrajudicials, les qüestions 
litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni se-
ran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.

I perquè així consti als efectes oportuns, en prova de conformitat i a un 
sol efecte, les parts signen aquest document per duplicat en data i lloc 
indicats a l’encapçalament.

5è.- APROVACIÓ CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ 
DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLI-
CA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPAR-
TAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de 
serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el de-
partament de salut i l’Ajuntament de Campllong, amb vigència fins a 31 
de desembre de 2018.

SEGON.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Camp-
llong per a formar part de la comissió de seguiment del conveni a 
aprovar a la Sra. regidora de l’ àrea de Salut i Benestar Social, SÍLVIA 
BOSCH I AGUSTÍ.

ANNEX
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE 
SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈN-
CIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I  
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

REUNITS
D’una part, el senyor Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública del 
Departament de Salut.

De l’altra, el senyor Lluís Freixas i Vilardell, alcalde de l’Ajuntament de 
Campllong.

MANIFESTEN
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les 
persones constitueix un objectiu de primer ordre dins del qual les ad-
ministracions compareixents comparteixen competències en aquestes 
matèries.

2. Que les administracions conveniants consideren que és fonamental 
avançar en la integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofi-
tament dels recursos humans i materials del territori per tal d’assegurar 
la satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania.

3. Que l’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Cata-
lana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya 
amb l’objectiu d’establir un marc de relacions que orienti els vincles i les 
obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de 
Protecció de la Salut puguin subscriure en relació amb la prestació de 
serveis de protecció de la salut. 

4. Que, posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni 
Marc entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per 
regular la prestació de serveis de salut pública i els seus mecanismes 
de seguiment, de conformitat amb el que preveu l’article 53.8 de la Llei 
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

5. Que, d’acord amb l’article 163 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic en relació 
amb l’article 36.2 del Decret 119/2014, de 5 d’agost, de reestructuració 
del Departament de Salut, la personalitat jurídica de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya ha quedat extingida i les funcions executives que 
tenia atribuïdes s’han assumit per la Secretaria de Salut Pública del De-
partament de Salut. Totes les referències a l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i als seus òrgans s’han d’entendre que es fan a la Secretària 
de Salut Pública del Departament de Salut o als seus òrgans. Tanmateix, 
aquesta estructura pot continuar emprant la denominació d’Agència de 
Salut Pública de Catalunya.

6. Que l’Ajuntament de Campllong i el Departament de Salut, mitjan-
çant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalu-
nya- volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat 
en la col·laboració, atès que la superació dels conflictes competencials 
en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no 
es basa en una més bona delimitació dels àmbits de responsabilitat 
sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, mitjançant el respecte 
del marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn 
econòmic i social.

7. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Campllong 
van subscriure originàriament un conveni de col·laboració l’any 2010, que 
s’ha anat renovant fins que ha finalitzat la seva actual vigència el 31 de 
desembre de 2015, raó per la qual les parts, és a dir, el Departament de 
Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública 
de Catalunya- (en endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han cregut necessari 
continuar amb la col·laboració pactada i, per raons de seguretat jurídica 
i d’organització, redactar un nou conveni que es regirà en els següents 
termes: 
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ANNEX

Activitats que es portaran a terme en el municipi de Campllong de confor-
mitat amb la relació d’activitats incloses en els serveis mínims dels ens 
locals que integra l’annex I del conveni marc de 2 de juliol de 2013, entre 
els anys 2016 al 2018 (ambdós inclosos): 

ACTIVITATS NOMBRE
ESTABLIMENTS

1. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del 
medi

1.1 Suport tècnic per a valoració de les 
notificacions i comunicacions d’esta-
bliments i instal·lacions.

A petició de part

1.2. Suport tècnic (establiment de cri-
teris i objectius i metodologia d’inspec-
ció) per al control de les instal·lacions 
de baix risc per a la transmissió de la 
legionel·losi.

A petició de part

2. Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum 
públic

2.1. Controlar el compliment de les 
obligacions dels gestors de les xarxes 
públiques.

100% xarxes públiques

2.2. Avaluar el risc per l’incompliment 
de les instal·lacions anteriors, d’acord 
amb el Pla de vigilància.

Per a cada incompliment

2.3. Assessorament en la participació 
en el Sistema de Información Nacional 
de Aguas de consumo

A petició de part

3. Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els 
indrets habitats

3.1 Suport tècnic per a valoració de les 
notificacions i comunicacions d’esta-
bliments i instal·lacions d’ús públic.

A petició de part

3.2 Inspecció sanitària de les piscines 
d’ús públic relacionada amb el control 
oficial (control inicial)

A petició de part

3.3 Control del compliment del Pla de 
lluita integral de plagues en centres 
educatius.

A petició de part

3.4. Inspecció sanitària prèvia a l’auto-
rització dels establiments de tatuatge, 
pírcing i micropigmentació

A petició de part

3.5 Inspecció sanitària per al control 
de l’aplicació de la normativa sobre 
les condicions sanitàries que han de 
complir els establiments de tatuatge, 
pírcing i micropigmentació, Decret 
90/2008, de 22 d’abril

100% dels establiments

4. Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris

4.1. Suport tècnic per a la valoració de 
les comunicacions d’establiments ali-
mentaris minoristes

A petició de part

4.2. Execució de les activitat d control 
sanitari en els diferents sectors de 
competència municipal condicionats a 
criteris de gestió del risc.

100% establiments ali-
mentaris minoristes: 
carnisseries, peixateri-
es, pastisseries, fleques 
que elaboren, menjars 
per emportar, menjars 
preparats (restaurants, 
hotels, ..)

5. Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut

5.1. Suport tècnic o assessorament, 
documentació i eines informatives 
adreçades als principals problemes 
de salut en l’àmbit de la protecció (ali-
mentació i medi ambient)

A petició de part

6. Gestió de denúncies

6.1. col·laboració en la gestió de de-
núncies en l’àmbit de la protecció de la 
salut al municipi.

A instància de les dues 
parts

7. Policia sanitària mortuòria

7.1. Inspecció i control sanitari de les 
empreses que presten els serveis fu-
neraris.

A petició de part

8. Gestió de tramitació d’expedients sancionadors i mesures cau-
telars derivades de les actuacions de control de les activitats amb 
conveni

8.1.Tramitació integral de tot el proce-
diment sancionador, així com de la tra-
mitació de les mesures cautelars que 
es puguin derivar d eles actuacions de 
control dels serveis pactats: Proposta 
d’incoació, instrucció del procediment i 
resolució sancionadora.
L’Ajuntament realitzarà la comprova-
ció de les mesures cautelars imposa-
des i es farà càrrec del lliurament de 
les resolucions corresponents a l’inte-
ressat.

Per a tots els expedients 
sancionadors que calgui 
gestionar i  per a totes 
les mesures cautelars 
que calgui aplicar.

9.La promoció de la salut i la prevenció 
de la malaltia
- Promoció i foment de l’activitat física i 
de l’alimentació saludable i sostenible
- Promoció de la salut bucodental
- Promoció de la salut mental i emocional 
de la població i prevenció dels factors de 
risc en aquest àmbit
- Promoció i protecció de la salut afecti-
va, sexual i reproductiva, i prevenció dels 
factors de risc en aquest àmbit.
- Promoció dels factors de protecció i 
prevenció davant les substàncies que 
poden generar abús, dependència i al-
tres adicions,
- Promoció d’estratègies participatives 
en salut comunitària.

A instància de les dues 
parts.

Comissió de seguiment del Conveni

Ajuntament:
Agència de Salut Pública                                                                  
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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

6è. FESTES LOCALS 2017. ESTABLIMENT
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Proposar les següents dates com a diades de festa local pel 
proper any 2017:
12 de juny, dilluns de la Festa Major de Cassà de la Selva
28 d’agost, dilluns de la Festa Major de Campllong 

7è.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENAN-
ÇA NÚMERO 26 DE PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA 
A CURSOS, JORNADES, TALLLERS, CASALS O ALTRES 
ACTIVITATS CULTURALS, DE LLEURE, ESPORTIVES, 
FORMATIVES O LÚDIQUES.                                        
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. APROVAR la modificació de l’ordenança número 26 de preu 
públic per l’assistència a cursos, jornades, tallers, casals o altres activi-
tats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques pel curs 2016-
2017, i que quedarà redactat de la següent manera:

"  Article 5. Quantia

La quantitat del preu públic serà la tarifa que es fixi en els annexos re-
guladors de cada servei o activitats, més la quantitat de matrícula, si 
s’escau.

Article 6.- Bonificacions i exempcions

Els usuaris només disposen de les bonificacions i exempcions expressa-
ment previstes en aquesta ordenança i els seus annexos o en la normati-
va reguladora específica de cada curs o activitat.

Les bonificacions que es preveuen són les següents:

1. Pels cursos en el local social:
1.1 El 15% sobre la quota del curs per membre de família nombrosa do-
miciliada a Campllong. 

1.2 El 15% sobre la quota del tercer curs inscrit dins el mateix exercici, 
amb un parentiu de primer grau de consanguinitat o afinitat (ascendent 
i descendent).

Les bonificacions s’aplicaran sempre i quan en el moment del cobrament 
de la quota pel mes que correspongui existeixin els requisits exposats 
anteriorment.

2. Pel casal d’estiu:
2.1 El 20% sobre el total de la quota a pagar mensualment per famílies 
nombroses empadronades a Campllong.

2.2 El 20% sobre el total de la quota a pagar mensualment per famílies 
nombroses no empadronats a Campllong i que tinguin 3 o més fills que 
assisteixin al Casal.

Les bonificacions seran aplicades a l’usuari sempre i quan aquest ho hagi 
sol·licitat expressament per escrit i acreditat les circumstàncies que es 
demanen per a l’aplicació de la bonificació.

L’administració comprovarà que concorren els fets necessaris per a l’apli-
cació de la bonificació.

La bonificació tindrà efectes a partir del moment de la seva sol·licitud, 
sense efectes retroactius.

Les bonificacions no són acumulables, aplicant-se sempre la més benefi-
ciosa per a l’usuari.

Article 10.- Impagament del preu públic i devolució de rebuts

La falta de pagament del preu públic produeix el cessament immediat de 
la prestació del servei o activitat a l’usuari, sens perjudici del dret a exigir 
el pagament de preus meritats.

Les depeses originades per la devolució del rebut es cobraran a la perso-
na ordenant de la devolució i, en el seu cas, amb inici del procediment de 
constrenyiment corresponent." 

ANNEXOS TARIFES CURSOS

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjan-
çant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals 
els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que es-
timin oportunes. Una vegada aprovat definitivament, s’ha de trametre a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de 
quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i còpia íntegra i 
fefaent d’aquesta, de conformitat amb l’article 65.3 del decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamaci-
ons a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és defini-
tiu, tenint en compte l’article 49.c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, procedint a la seva publicació preceptiva als 
efectes legals oportuns.

8è.- CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS 
DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES AMB DE-
PENDÈNCIA -ANY 2016 - I APROVACÓ DE LES BA-
SES REGULADORES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.-  Aprovar inicialment les bases específiques reguladores 
de la subvenció a persones amb dependència, any 2016, que s’adjun-
ten com annex I.

SEGON.- Sotmetre les bases reguladores de la subvenció a informa-
ció pública durant un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’anuncis de la corporació, 
de conformitat amb l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
de general de subvencions. En el supòsit que no es formulin al·legacions 
i/o reclamacions durant el termini d’informació pública, aquests acords 
quedaran elevats a definitius.

TERCER.- Formular convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics per a persones en situació de dependència i que resideixin 
en el municipi de Campllong, segons la informació que s’adjunta com 
annex II.

QUART.- Que la intervenció subministri a la BDNS la documentació ne-
cessària per a procedir a la publicació de l’extracte de la convocatòria, 
segons el text del qual figura com annex III d’aquesta resolució.
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ANNEX I

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DE SU-
PORT ECONÒMIC A PERSONES AMB DEPENDÈN-
CIA - ANY 2016

1. OBJECTE DELS AJUTS
Atorgament d’ajuts a persones amb dependències greus en el seu propi 
entorn social i familiar habitual, respectant la voluntat de permanència en 
el seu domicili.

2. DESTINATARIS
Persones físiques empadronades al municipi de Campllong, amb nivells 
de Gran dependència, dependència severa o moderada, que compleixin 
els requisits establerts en les presents bases.

3. REQUISITS PER PODER SOL.LICITAR ELS AJUTS 
Acreditar la residència en el municipi Campllong en la data de formulació 
de la sol·licitud, així com en els quatre anys anteriors i de forma continuada

No percebre el sol·licitant/beneficiari ingressos superiors a 18.000 €/any bruts 
i acreditar-ho en la forma que s’indica al punt 6 de les bases, segons annex 2.

Tenir reconegut un nivell de dependència en aplicació els barems de 
valoració dels graus i nivells de dependència (BVD), d’acord amb la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència i Real decret 174/2011, 
d’11 de febrer, d’aprovació del barem de valoració de la situació de de-
pendència establert en la llei esmentada, i que tot seguit es descriu lite-
ralment: 

BAREM DE VALORACIÓ DELS GRAUS I NIVELLS DE DEPENDÈNCIA (BVD) 
INTRODUCCIÓ 
D’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, la dependència és "l’estat de caràcter permanent en què es 
troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la 
discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, 
intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra o altres persones 
o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, 
en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, 
altres suports per a la seva autonomia personal". 

El barem de valoració de la dependència (d’ara endavant, BVD) permet 
determinar les situacions de dependència moderada, dependència seve-
ra i de gran dependència, 

a) Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda per 
realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una ve-
gada al dia, o té necessitats de suport intermitent o limitat per a la seva 
autonomia personal. Es correspon a una puntuació final del BVD de 25 a 
49 punts. (BVD: Nivell 1 de 25-39 punts – Nivell 2 de 40-49 punts)

b) Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda per rea-
litzar diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al 
dia, però no requereix el suport permanent d’un cuidador o té necessitats 
de suport extens per a la seva autonomia personal. Es correspon a una 
puntuació final del BVD de 50 a 74 punts. (BVD: Nivell 1 de 50-64 punt – 
Nivell 2 de 65 a 74 punts) 

c) Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda per re-
alitzar diferents activitats bàsiques de la vida diària diverses vegades al 
dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia física, mental, intel·lectual o 
sensorial, necessita el suport indispensable i continu d’una altra persona 
o té necessitats de suport generalitzat per a la seva autonomia personal. 

Es correspon a una puntuació final del BVD de 75 a 100 punts. (BVD: Nivell 
1 de 75-89 punts – Nivell 2 de 90-100 punts) 

Així mateix, el BVD permet identificar els dos nivells de cada grau en funció 
de l’autonomia personal i de la intensitat de l’atenció que requereix d’acord 
amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 26 de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre.

El BVD és aplicable en qualsevol situació de discapacitat i en qualsevol 
edat, a partir dels 3 anys. 

En tots els casos, totes les sol·licituds presentades seran consultades 
pels professionals del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 

4. SUPÒSITS EXCEPCIONALS

4.1 - Podran concedir-se els ajuts previstos per aquesta convocatòria, amb 
caràcter excepcional, malgrat que no es compleixin tots els requisits exi-
gits per a la seva concessió i, sempre que s’acreditin de manera fefaent en 
la sol·licitud, la concurrència de circumstàncies de marcada necessitat  i, 
que aquestes circumstàncies es justifiquin suficientment mitjançant infor-
me dels Serveis Socials d’Atenció Primària i informes mèdics.

4.2 - Concretament, i sense perjudici d’altres supòsits que puguin apreciar-se 
de conformitat amb el paràgraf precedent, no caldrà acreditar el requisit de 
residència mínima de quatre anys però si és necessari acreditar l’empadro-
nament en el municipi de Campllong previ a l’accident o circumstància que 
es tracti, en els casos de dependències derivades d’accidents de qualsevol 
mena que impliquin el cessament laboral d’alguns dels membres de la unitat 
familiar de l’accidentat, per a tal d’atendre aquest  en la seva recuperació. 
Aquest supòsits extraordinaris s’extingiran al fer quatre anys de l’accident i, 
en tot cas l’interessat passarà a l’estadi comú de l’aplicació dels ajuts.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 
Els interessats o els seus legals representants hauran de formular la cor-
responent sol·licitud davant l’Ajuntament fins el termini màxim de 30 de 
setembre de 2016.

6. DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN LA SOL·LICITUD:
- Instància de Sol·licitud (segons model de sol·licitud que s’adjunta com 
annex 1).
- Fotocòpia DNI del beneficiari.
- Certificat d’empadronament i de convivència amb tots els membres de 
la seva unitat familiar.
- Resolució judicial que acrediti la representació legal, si s’escau.
- Dades econòmiques referides exclusivament al beneficiari: foto-
còpia última declaració de renta o, si no se’n fa, certificat o justificant  
d’ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades, retribuci-
ons en diners, etc. emesos per la Seguretat Social o altres administra-
cions o organismes públics o privats.
- Declaració jurada en el sentit que no es perceben altres ingressos que 
els declarats.
- Detall de necessitats concretes a atendre amb l’ajut que se sol·licita 
i del seu cost.
- Document de reconeixement/valoració del nivell de dependèn-
cia en aplicació dels barems exposats en l’apartat 4t. 

7. NATURALESA I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, vo-
luntari i eventual, són revocables i reduïbles en tot moment per les causes 
previstes en la legislació vigent o en aquestes bases. Les subvencions ator-
gades tindran el caràcter finalista i no generen cap dret a l’obtenció d’altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
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El procediment de concessió és el de concurrència competitiva, dins la 
població que compleixen els requisits establerts.

8 ÒRGAN COMPETENT PER A L’ATORGAMENT DELS AJUTS
L’atorgament dels ajuts correspondrà a la competència de l’Alcaldia mu-
nicipal, sempre prèvia valoració dels Serveis Socials bàsics d’Atenció Pri-
mària, previ informe de l’òrgan instructor i a proposta de la Comissió de 
Valoració que es constitueix a tal efecte.

9. ÒRGAN INSTRUCTOR
L’òrgan instructor de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en aquestes bases serà la regidora responsable de l’àrea de 
salut i benestar social.

10. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Aquesta comissió serà formada pel ple municipal de l’Ajuntament de 
Campllong, la qual tindrà la funció d’emetre informe sobre la valoració 
efectuada de les sol·licituds i proposta de concessió.

11. PROCEDIMENT
Un cop formulada la sol·licitud, l’òrgan instructor consultarà a l’equip pro-
fessional dels Serveis Socials bàsics d’Atenció Primària, que confirmaran 
el nivell de dependència que presenta el sol·licitant i l’acompliment de 
la resta de requisits especificats en les presents bases i quantes més 
actuacions siguin necessàries per verificar i comprovar les dades sobre 
les quals s’ha de formular la proposta de resolució, de conformitat amb 
l’article 24.2 i 24.3 de la Llei general de Subvencions, aprovada per Llei 
38/2003, de 17 de novembre.

Avaluades les sol·licituds, l’òrgan col·legiat emetrà informe en el qual es 
concreti el resultat de les valoracions de les sol·licituds efectuades.

L’òrgan instructor, vist l’expedient i informe de l’òrgan col·legiat, formula-
rà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà 
de notificar-se als interessats en la forma que s’estableixi en la convo-
catòria i concedint un termini de 10 dies hàbils per presentació de les 
al·legacions. En cas de no existir altres fets o al·legacions o noves proves 
presentades pels interessats, es podrà prescindir del tràmit d’audiència 
i, en aquest cas, la proposta de resolució formulada per l’òrgan instructor 
tindrà el caràcter de definitiva.

La proposta de resolució definitiva serà comunicada als destinataris per-
què expressin la seva acceptació. En cas de no manifestar el contrari dins 
del termini de 15 dies, s’entendrà acceptada la proposta de resolució, 
de conformitat amb l’article 61.2 del Reial decret 887/2003, de 21 juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.

Aprovada la proposta de resolució com a definitiva, l’òrgan competent de 
l’Alcaldia resoldrà el procediment concretant de la manera expressa la 
relació de sol·licitants els quals s’ha concedit la subvenció i els quals se’ls 
ha desestimat les seves sol·licituds.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no 
podrà excedir de sis mesos a partir de la publicació de la corresponent 
convocatòria, excepte que la mateixa es posposi a una data posterior.

12. QUANTIA
12.1 - La quantia màxima de l’ajut de suport a les persones amb depen-
dència serà de 3.000€/ any/beneficiari. 

12.2 - Aquelles persones que siguin usuàries del Servei d’Atenció Domi-
ciliària (SAD), del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, li serà des-
comptat a l’import total atorgat el 50% de la quantia econòmica que per 

aquest servei abona l’Ajuntament de Campllong al Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt.  

12.3 -  El pagament de l’Ajut es realitzarà durant l’últim trimestre de l’any 
excepte en el supòsit regulat al paràgraf 4.2 precedent, l’import màxim de 
l’ajut a atorgar serà de 300€/mes, establint-se com a límit absolut total 
el de 500€/mes si el mateix sol·licitant acumula altres ajuts per diferents  
contingències i en base a aquesta mateixa convocatòria.

Els ajuts econòmics del paràgraf 4.2 s’abonaran per mesos o trimestres 
vençuts després d’aprovar-se la seva concessió i directament a la perso-
na amb dependència o al seu representant legal.

12.4 - L’import de l’ajut es determinarà en funció del grau i nivell de 
dependència reconeguts/valorats, aplicant criteris de proporcionalitat 
respecte de la xifra màxima establerta de 3.000€/any/beneficiari i la 
quantia màxima inicialment disponible per a l’exercici en curs (2015 – 
10.000€), sense que en cap cas la suma de l’ajut atorgat i dels altres 
ingressos que percebi el beneficiari per qualsevol concepte, puguin ex-
cedir de 20.000€/any.

12.5 – Atès que l’Ajuntament de Campllong col·labora econòmicament 
amb les despeses derivades d’altres serveis relacionats amb Benestar 
Social/Dependència, abonades als beneficiaris o directes al gestor del 
servei, a tall d’exemple estades als centres de dia de Riudellots de la 
Selva o l’Hospital Sant Josep de Cassà, transports, (el SAD serà calculat 
d’acord amb el punt 10.2 d’aquestes bases) etc., els beneficiaris de l’ajut 
que determinen aquestes bases, no podran rebre en el conjunt d’ajudes 
un import superior a 4.000 € anuals. 

13. JUSTIFICACIÓ

13.1 - La justificació del compliment de la finalitat i de l’aplicació dels ajuts 
econòmics atorgats a l’empara de les presents bases, s’haurà d’efectuar 
pels beneficiaris com a màxim fins el mes de novembre dins de l’any de la 
convocatòria aportant documentació acreditativa de les despeses efectu-
ades segons proposta presentada al moment de la sol·licitud.

13.2 – S’haurà de justificar el 100€ de l’import econòmic atorgat, po-
dent-se justificar el 50% amb despeses derivades de l’atenció familiar 
cap al dependent presentant la documentació que s’estableix al model de 
sol·licitud (segons model annex 3 i annex 4).  

13.3 - En tot cas, no podrà optar-se novament als ajuts si prèviament o 
simultàniament a la formulació de la sol·licitud, no es justifica l’aplicació 
de l’import rebut en l’anualitat anterior per aquest mateix concepte. 

14. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
La persona amb dependència o, en el seu cas, el seu representant legal, 
ha de comunicar a la Corporació qualsevol variació que es produeixi en la 
seva situació personal o patrimonial o en la de la seva família, que pugui 
ser causa de suspensió o pèrdua dels ajuts.

Les persones beneficiàries dels ajuts d’aquest programa han de facilitar tota 
la informació que els sigui requerida per part de l’Ajuntament de Campllong, 
directament o per mitjà dels Serveis Socials  bàsics d’Atenció Primària.

15. CONTROL 
La Corporació podrà revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne 
la resolució de concessió en cas d’alteració de les condicions o de l’obten-
ció concurrent d’altres ajuts.

L’ajut econòmic es deixarà de percebre des del moment en què no es 
compleixin els requisits que exigeix aquesta bases.
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16. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades de caràcter personal que s’hagin de facilitar per a l’obtenció 
dels ajuts s’inclouen en el fitxer automatitzat, creat per l’Ajuntament de 
Campllong, per al seguiment dels tràmits, actuacions i l’exercici de les se-
ves competències i funcions. En la gestió d’aquest fitxer i en el tractament 
de dades es compleixen els requeriments i exigències de la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades.

En qualsevol moment es pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, 
si és el cas, cancel·lació, tot adreçant-se a l’Alcalde-President de l’Ajuntament.

17. COMPATIBILITAT DE SUBVENCIONS
La subvenció serà compatible amb d’altres ajuts d’aquesta i/o d’altres 
administracions sempre i quan la totalitat d’elles no superi el 100% de 
la despesa.

9è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 84/2016 A 119/2016
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.: 84/2016
Ref.: Modificació pressupost 1/2016 – Incorporació romanents de crèdit

Núm.: 85/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 86/2016
Ref.: Autorització tancament bar-restaurant dia 12 de juny 

Núm.: 87/2016
Ref.: Prorrogar període per a l’autoliquidació impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana

Núm.: 88/2016
Ref.: Liquidació impost sobre increment de valor de terrenys de naturale-
sa urbana. No subjecció per finca rústica.

Núm.: 89/2016
Ref.: Pintar bar-restaurant local social. Autorització.

Núm.: 90/2016
Ref.: Reparacions de manteniment elements mobles bar-restaurant local social

Núm.: 91/2016
Ref.: Substitució elements mobiliaris de la cuina.

Núm.: 92/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 14/2016

Núm.: 93/2016
Ref.: Sol·licitud gestió municipal per sol·licitar llicència tabacalera per 
obertura d’un estanc al municipi de Campllong, ubicació bar-restaurant 
del local social de Campllong

Núm.: 94/2016
Ref.: Contractació menors d’espectacles culturals 

Núm.: 95/2016
Ref.: Inversió establiment botiga-supermercat.

Núm.: 96/2016
Ref.: Autorització comissió serveis funcionària amb habilitació caràcter 
nacional

Núm.: 97/2016
Ref.: Mandat d’execució Eurekakids

Núm.: 98/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la utilització 
de les sales i dependències municipals (núm. 19)

Núm.: 99/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 100/2016
Ref.: Delegació de competències per devolució de fiances

Núm.:101/2016
Ref.: Renuncia subvenció cultura Diputació i sol·licitud subvenció exclosa 
concurrència pública per la XIII edició de MUSICANT...

Núm.: 102/2016
Ref.: Devolució fiances de les llicències per a l’ocupació temporal per a l’apro-
fitament privatiu de recursos forestals de parcel·les de titularitat municipal. 

Núm.: 103/2016
Ref.: Sol·licitud nomenament provisional agrupació Campllong-Sant An-
dreu Salou

Núm.: 104/2016
Ref.: Requeriment documentació dret funerari nínxol 74

Núm.: 105/2015
Ref.: Trasllat informe de Compatibilitat urbanística – BUILDINGCENTER, S.A

Núm.: 106/2016
Ref.: Avocació de competència a la Junta de Govern Local per contracte 
de serveis del CASAL

Núm.: 107/2016
Ref.: Contractació menor casal d’estiu 

Núm.: 108/2016
Ref.: Rectificació sol·licitud de subvenció exclosa concurrència pública. 

Núm.: 109/2016
Ref.: Liquidació del preu públic per un curs al local social.

Núm.: 110/2016
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la sol·licitud de document de com-
patibilitat urbanística de l’activitat MECAFUST, S.L.U 

Núm.: 111/2016
Ref.: Cancel·lació bestreta XALOC

Núm.: 112/2016
Ref.: Delegació de competències a la Junta de Govern Local

Núm.: 113/2016
Ref.: Tramitació ús provisional LA MASSANA, SCCL. Requeriment de do-
cumentació.

Núm.: 114/2016
Ref.: Tramesa certificat aprofitament urbanístic.

Núm.: 115/2016
Ref.: Encàrrec al Consell Comarcal del Gironès per l’inventari de camins 
d’ús públic i de titularitat municipal. 

Núm.: 116/2016
Ref.: Autorització pas pel municipi de la 3a. Trobada de Cotxes Clàssics i 
Tractors Antics

Núm.: 117/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 118/2016
Ref.: Liquidació de la taxa per la prestació del servei de "Llar d’Infants" de 
Campllong al Sr. José Guillen Repiso

Núm.: 119/2016
Ref.: Adhesió al Pla Extraordinari d’assistència Financera Local 2016

Els reunits és donen per assabentats.
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10è.- MOCIONS URGENTS
Es proposa per part del Sr. Alcalde, de conformitat amb l’article 82.3 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
incloure en l’ordre del dia per via d’urgència un expedient de modificació 
de crèdit via crèdit extraordinari.

Que la modificació de crèdit que ara es proposa és necessària per aten-
dre a unes deficiències que algunes de les instal·lacions municipals té, per 
millorar la seva utilitat i rendiment.

Sotmès a urgència dels senyors regidors i conegut el contingut de l’assump-
te, el Ple de la corporació amb el vot favorable de la unanimitat dels assis-
tents que representen la majoria absoluta del número legal de membres de 
la corporació, de conformitat amb l’article 83 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, ACORDA, tractar per la via d’urgència els següents punts: 

10.1.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOSTARIS  2/2016. APROVACIÓ INICIAL.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari 
pressupostari núm. CE 2/2016, a finançar amb càrrec a anul·lacions i 
baixes de crèdit d’aplicacions pressupostàries vigents no compromeses, 
segons el detall següent:

1. DESPESES

Altes en aplicacions de despeses

Aplicació Denominació Import

Org. Prog. Eco.

- 933 632 ACTUACIONS MILLORA 
PAVELLÓ MULTIUSOS

15.050,49€

2. FINANÇAMENT

 CONCEPTE CONSIGNACIÓ
NECESSÀRIA

Aplicació pr. Denominació

Anul·lació

333.632 ADEQUACIÓ MUSEU DEL CAMP 12.000,00€
439.622 EQUIPAMENT COMERÇ SUPER-

MERCAT 
2.092,00€

Baixa de crèdit

920.633 ADEQUACIÓ BARANES I PASSA-
MANS A NORMATIVA ACC.

958,49€

TOTAL FINANÇAMENT 15.050,49€ 

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

TERCER.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, sense 
necessitat de nou acord corporatiu, si en el transcurs del termini d’in-
formació pública no és presenta cap reclamació. En cas contrari, el Ple 

disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 14 DE JULIOL DE 2016

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 9 DE JUNY DE 2016
Els reunits per unanimitat acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la ses-
sió de data 9 de juny de 2016, de la qual s’ha tramès còpia a tots els regidors.

2.- SUBVENCIONS. SOL·LICITUD, ACCEPTACIÓ I RE-
CLAMACIÓ. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

Subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Giro-
na per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2016 
Període de sol·licitud: fins 21/09/2016
Període de les actuacions: del 01/10/2015 al 30/09/2016
Concepte: rosegadors, insectes i mosquit tigre 
Import de la Subvenció: ( finançat el 90€)

2.1.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS ALS 
ENS LOCALS GIRONINS PER A DESPESES DE FUNCIO-
NAMENT DE LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT MUNI-
CIPAL. SOL·LICITUD ANY 2015.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona subvenció en destinació a 
les despeses de funcionament de la llar d’infants municipal "El Tractoret" 
de Campllong pel curs 2015-2016. 

2.2.- SUBVENCIONS ACCEPTACIÓ: 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 21/06/2016
EXPEDIENT: MA/9532 apartat a
CONCEPTE: SEGA DE MARGES EN 19,96 KM. 
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.137,64 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.264,04 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30 de novembre de 2016

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 31/05/2016
EXPEDIENT: ES/15976
CONCEPTE: Foment i practica de l’esport Campllong 2015-2016
IMPORT SUBVENCIÓ: 738,95 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 738,95 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30 de setembre de 2016

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 15/06/2016
EXPEDIENT: GI/375
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CONCEPTE: Fira Comarcal de Primavera 
IMPORT SUBVENCIÓ: 10.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: doble de l’import concedit 
JUSTIFICAR ABANS DE: 30 de novembre de 2016

3.1.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EXP. 5/2016. ATOR-
GAMENT 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 10/06/2016
Promotors: JVS
Obres autoritzades: Reforma i ampliació habitatge aïllat per divisió d’ha-
bitatges
Emplaçament de les obres: Cal Cusí – Veïnat de la Bruguera 34
Liquidacions tributàries (provisional): ICIO I TAXA 4.552,69 €  

IMPORT TOTAL FIANCES A SATISFER: 1.586,75 €
Residus de Construcció. 541,75 € i residus d’excavació 150 €
En relació a la garantia per l’afectació de la via pública: 895 €

3.2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EXP. 15/2016. 
ATORGAMENT 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 27/06/2016
Promotors: TECNICAL TECNOLOGIA APLICADA, S.L.L. 
Obres autoritzades: Projecte de rehabilitació parcial de la coberta 
d’una nau industrial
Liquidacions tributàries (provisional): ICIO I TAXA 406,25 €

IMPORT TOTAL FIANCES A SATISFER: 1.945 €
Residus de Construcció. 150 €
En relació a la garantia per l’afectació de la via pública: 1.795 €

4t.- CONTRACTACIÓ MENOR. ADEQUACIÓ PAVELLÓ 
Per unanimitat dels assistents no es tramita el present acord i es deixa 
sobre la taula per manca de finançament. 

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 863 AL 1076 (ex-
cepte factures) per tal de que els reunits es donin per assabentats: 

Tot seguit els reunits detallen sobre les següent sol·licituds, l’atorgament 
de l’ajut que es detalla: 

1-2016-
000869-1

6/0/16 14:40 Sol·licitud subvenció 
pel programa de re-
utilitzacio de llibres 
pel curs 2016-17

9610680001 
D e p a r t a m e n t 
d’Ensenyament - 
Institut de Cassà

Atorgar a l’I.E.S. de Cassà de la Selva un ajut de 500 € amb la finalitat i 
destinació exposada. 

1-2016-
000956-1

2 0 / 6 / 1 6 
10:07

Sol·licitud col·laboració 
amb una aportació i 
tramesa memòria Ca-
ritas 2015

DDGI0304120922 
Càritas diocesana 
de Girona

Atorgar a Càrites Diocesana de Girona un ajut de 600 € amb la finalitat i 
destinació exposada. 

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 4 D’AGOST DE 2016 

1r.- CONFORMITAT AL PROJECTE "CONDICIONA-
MENT DEL CAMÍ DE CAMPLLONG A FORNELLS DE 
LA SELVA, AMB UNA VIA VERDA LATERAL".
 Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Donar la conformitat al projecte "Condicionament del camí 
de Campllong a Fornells de la Selva, amb una via verda lateral" i als docu-
ments que el conformen: document núm. 1, Memòria i annexos, document 
núm. 2, plànols, document número 3, plec de condicions i, document núm. 
4, pressupost. 
Aquest projecte té la referència de clau 201604 i es desenvolupa a la 
carretera camí de Campllong a Fornells de la Selva, de data juny 2016 i, 
redactat per l’enginyer Joan Macarro i Ortega.

SEGON.- Manifestar que la forma d’execució de les obres que desitja 
l’Ajuntament de Campllong és l’execució simultània de les obres de carre-
tera i la via verda lateral.

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i a l’Ajun-
tament de Fornells de la Selva.

2n.- AUTORITZACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL 
PELS EXERCICIS 2016 A 2017 PER A FINANÇAR 
EL PROJECTE "CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE 
CAMPLLONG A FORNELLS DE LA SELVA, AMB 
UNA VIA VERDA LATERAL".
 Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Alterar els límits percentuals establerts a l’article 174.3 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals a raó de les caracterís-
tiques de l’obra, les necessitats pressupostàries de l’ens i el compliment 
de l’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 174.5 del ma-
teix text normatiu i, quedant la distribució de percentatges de la següent 
manera:

DESPESA TOTAL OBRA:          152.307,77€

Any 2016

% Import

6,57 10.000,00 €

Any 2017

% Import

Límit art. 174.3 RDL 
2/2004

70 106.615,44 €

Límit art. 174.5 RDL 
2/2004

93,43 142.307,77 €

TOTALS 100,00 % 152.307,77  €

SEGON.- Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2016 a 
2017, per un import total de cent cinquanta-dos mil tres-cents set euros 
amb setanta-set cèntims d’euro (152.307,77.-euros) per a finançar l’obra 
condicionament del camí de Campllong a Fornells de la Selva, amb una via 
verda lateral, d’acord amb el següent règim financer periodificat:
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Estat de despeses

ANY 2016 2017

PARTIDA 453 761 453 761

IMPORT 10.000,00 € 142.307,77 €

% en relació al TO-
TAL DESPESA

6,57 93,43

TOTAL DESPESA 152.307,77 €

Estat d’ingressos

ANY 2016 2017

PARTIDA 87000 913.00

IMPORT 10.000,00 € 142.307,77 €

TOTAL DESPESA 152.307,77 €

TERCER.- Dotar la partida 453 761 del present exercici amb deu mil 
euros (10.000,00.-euros), amb càrrec al romanent de tresoreria per a 
despeses generals, per a fer front a la primera anualitat.

QUART.- Condicionar l’aprovació d’aquesta despesa plurianual a l’apro-
vació definitiva de la modificació de crèdit extraordinari 3/2016 finançat 
amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, adjuntant 
al trasllat de l’acord el document comptable AD de la despesa plurianual.

3r.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRES-
SUPOSTARIS  3/2016. APROVACIÓ INICIAL.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari pres-
supostari núm. CE 3/2016, a finançar amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria per a despeses generals, segons el detall següent :

3. DESPESES

Altes en aplicacions de despeses

Aplicació Denominació Import

Org. Prog. Eco.

- 453 761 ACTUACIONS MILLORA 
CARRETERA A FORNELLS

10.000,00 €

TOTAL 10.000,00 €

4. FINANÇAMENT

  CONCEPTE CONSIGNACIÓ    
NECESSÀRIAAplicació pr. Denominació

Ingressos de capital

87000 ROMANENT TRESORERIA DESPE-
SES GENERALS

10.000,00 €

TOTAL FINANÇAMENT 10.000,00 €

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

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

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA D’11 D’AGOST DE 2016

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

2.1.- SUBVENCIONS ACCEPTACIÓ: 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, les subvencions o 
ajuts que tot seguit es diran: 

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 19/07/2016
EXPEDIENT: 2016/495
CONCEPTE: Servei comarcal de comptabilitat energètica 
IMPORT SUBVENCIÓ: 259,20 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 288. €
JUSTIFICAR ABANS DE: 27/02/2017

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 19/07/2016
EXPEDIENT: 2016/1059
CONCEPTE: Memòria per a la redacció de l’informe de seguiment del 
PAES  
IMPORT SUBVENCIÓ: 600 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 666,67 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 27/02/2017

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 02/08/2016
EXPEDIENT: IF/3710
CONCEPTE: Accés a noves tecnologies  
IMPORT SUBVENCIÓ:  689.50 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30 de novembre de 2016

ACORD: Decret de Presidència del Consell Comarcal del Gironès
DATA ACORD: 20/07/2016
CONCEPTE: Fira Comarcal de Primavera 2016  
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.500 €
IMPORT A JUSTIFICAR: el doble de l’import atorgat 
JUSTIFICAR ABANS DE: 31/10/2016
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ACORD: Decret de Presidència del Consell Comarcal del Gironès
DATA ACORD: 20/07/2016
CONCEPTE: XIII Cicle de Música del país, Musicant 2016 
IMPORT SUBVENCIÓ: 400 €
IMPORT A JUSTIFICAR: el doble de l’import atorgat 
JUSTIFICAR ABANS DE: 31/10/2016

2.2.- AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. RESO-
LUCIÓ TES468/2016, DE 18 DE MAIG, PER LA QUAL 
ES FA PÚBLICA LA DE CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER 
A LA UTILITZACIÓ D’ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ AMB MARCATGE CE EN OBRES 
PROMOGUDES PELS ENS LOCALS I EMPRESES PUBLI-
QUES MUNICIPALS DE CATALUNYA. SOL·LICITUD.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria TES/1468/2016, de 18 
de maig, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a la utilització 
d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres 
promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, 
publicada en el DOGC núm. 7143 del dia 16 de juny de 2016.

SEGON.- Aprovar el  "Projecte d’arranjament del ferm d’un camí públic 
del municipi de Campllong utilitzant àrid reciclat dels residus de la cons-
trucció amb marcatge CE" redactat per la Tècnica Municipal, Sra. Mireia 
Besalú Asturiol.

2.3.- DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINIS-
TRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE. SOL.LICITUD 
SUBVENCIONS PER A DESPESES DE REPARACIONS, 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL PUOSC 2016-
2017. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria d’ajuts DECRET 
273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la 
línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i con-
servació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-
2017, publicada al DOGC núm. 7162 del dia 14 de juliol de 2016.

2.4.- DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 
FAMÍLIES. SUBVENCIONS PER PROJECTES D’ACTIVI-
TATS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria d’ajuts 
TSF/1901/2016, de 27 de juliol, per la qual s’obre convocatòria per a 
la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la 
joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla 
nacional de joventut per a l’any 2016, publicada al DOGC núm. 7176 del 
dia 2 d’agost de 2016.

3r.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EXP. 7/2016. 
ATORGAMENT 
Data informe tècnic: 02/05/2016 i 08/08/2016

Promotor: GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, S.A. 
Obres autoritzades: Transformació de les instal·lacions existents al 
municipi subministrades amb gas liquat del petroli a gas natural, i el des-
mantellament del dipòsit de GLP 
Emplaçament de les obres: Zona urbana Can Pou i lineal III
Liquidació provisional de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions: icio i taxa 186,32 €

4t.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 1077 AL 
1205 (excepte factures)) per tal de que els reunits es donin per as-
sabentats: 

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 1 DE SETEMBRE DE 2016 

1è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICA-
CIÓ PUNTUAL NÚMERO 6 DEL POUM. MODIFICA-
CIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DLE POUM DE 
MARÇ DE 2007, DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM 
AGOST 2009 I DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’OR-
DENACIÓ URBANÍSTIC AL SECTOR INDUSTRIAL 
LES FERRERIES OCTUBRE 2014.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. APROVAR provisionalment el document de modificació pun-
tual número 6 del pla d’ordenació urbanística municipal de Campllong que 
incorpora les alteracions plantejades d’ofici per la tècnica municipal les 
quals no són un canvi substancial, redactat per l’arquitecte, Sr. Manel 
Alemany i Masgrau, amb número de referència A44716 de data Agost 
de 2016.

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

2n. RENÚNCIA VOLUNTARIA DEL CÀRREC DE REGIDOR 
En data 26 de juliol de 2016 (NRE 1145) el Sr. David Bou Valls presenta 
escrit al registre d’entrada de l’Ajuntament de Campllong, en el que es 
formalitza la renúncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament 
des de que va prendre possessió del càrrec de Regidor el dia 13 de juny de 
2015, després de les darreres eleccions municipal. La renúncia al càrrec 
no serà efectiva fins que se sotmeti al Ple de l’Ajuntament, és a dir, fins a 
la data d’avui.

En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de no-
vembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General,

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de 
l’Ajuntament que realitza el Sr. David Bou Valls.

SEGON. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral perquè remeti les 
credencials del Sr. José Luís Zúñiga Delgado, següent en la llista dels que 
van concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè pugui prendre 
possessió del seu càrrec.

INTERVENCIONS I DEBAT: 
El Sr. Alcalde i els regidors volen fer constar el seu agraïment al Sr. 
Bou, per la feina feta en la seva curta, intensa i fructífera estada al 
consistori. 

Igualment el Sr. Freixas afegeix que mentre no es designi el nou regidor 
ell assumirà les tasques de les àrees que fins ara gestionava.
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ACTUACIONS DIVERSES AL SISTEMA VIARI DEL NUCLI URBÀ
S’ha substituït l’embornal simple que hi ha a l’encreuament del 
carrer del Pavelló amb el carrer de la Rectoria per un embornal 
lineal que abasta tota l’amplada del carrer de la Rectoria, per tal 
d’assegurar una bona evacuació de les aigües en aquesta zona 
en dies de fortes pluges. Així mateix, s’han instal·lat boques de 
desguàs al passeig de Campllong, integrades a la vorada de l’es-
cocell central i de la vorera, les quals recullen les aigües pluvials 
d’aquest carrer de manera directa i més ràpida. A més, per la 
seva forma i configuració, s’evita la possible acumulació de fulles i 
restes vegetals que hi podrien dificultar l’entrada de l’aigua.

Durant el maig passat es van fer actuacions per tal d’evitar l’acu-
mulació d’aigua al fons de la riera de Campllong, a la zona dels ha-

bitatges socials, i per garantir unes bones condicions de desguàs 
de la riera que transcorre pel nucli urbà del municipi.

S’han substituït algunes papereres malmeses per papereres no-
ves, de la mateixa tipologia però d’acer inoxidable, per allargar-ne 
la vida útil i a fi d’evitar que les deixalles es tirin a la via pública i 
poder mantenir així el poble net. 

Recentment, s’han iniciat els treballs d’arranjament de la vorera 
del carrer de la Bugantona. Se n’han extret les soques d’arbres 
que hi havia plantats als escocells d’aquesta vorera les arrels dels 
quals en van malmetre el paviment, trencant i aixecant els panots 
en diverses zones.

Com cada any, durant l’agost s’han fet els treballs de sega dels 
marges dels camins públics rurals principals del municipi, per 
tal de garantir la visibilitat i seguretat dels vehicles i usuaris 
d’aquests camins i també per a la prevenció d’incendis fores-
tals. 

SEGA DELS MARGES DELS CAMINS 
PÚBLICS RURALS 

MILLORA I MANTENIMENT A LA PLAÇA I A LES ZONES VERDES MUNICIPALS

Com ja es va fent de forma periòdica al llarg de tot l’any, s’han 
anat realitzat les actuacions necessàries pel manteniment de 
les infraestructures i les instal·lacions municipals, tant del Lo-
cal Social, com de l’Ajuntament, com del consultori mèdic i el 
pavelló.

ACTUACIONS DE MANTENIMENT 
ALS EDIFICIS MUNICIPALS

Durant el mes d’agost, a la plaça Catalunya s’han extret els 
llorers i s’han eliminat els escocells que hi havia, pavimen-
tant la seva superfície de la mateixa manera que la resta 
de la plaça. Posteriorment, s’han col·locat quatre jardine-
res esfèriques de ferro de grans dimensions per enjardinar 
aquesta plaça. 

També s’ha substituït la taula de tenis taula de la zona de jocs in-
fantils que hi ha entre la pista poliesportiva exterior i  l’Ajuntament.

Al parc infantil que hi ha entre el carrer del Remei i el carrer 
Sant Dionís s’han talat i retirat alguns pins, mantenint les zo-
nes d’ombra, i es refarà el tancament vegetal perimetral. 
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Durant el maig, el Local Social de Campllong es va mobilitzar 
donant embranzida a una activitat anual: el parc de salut. Es 
va proposar la realització d’un intensiu de dinamitzacions amb 
motiu de l’inici de l’operació bikini que va continuar el juny per 
donar un bon servei a les usuàries.

També al juny varen començar les classes de salsa sense 
parella amb un èxit total, i gaudint d’una professora com la 
Mireya Arizmendi. De cara al juliol es va anunciar la continuï-
tat dels cursos de Zumba, Hipopressius i l’inici del nou curs de 
Freedance (encarat a balls llatins) que es van dur a terme amb 
gran acceptació.

Val a dir que no van funcionar-nos gaire els cursos de cuina 
que teníem plantejats. La gent ja estava en plenes vacances i 
no tenia ganes de posar-se davant dels fogons. 

Tot i això, el Local ja es preparava amb les moltes activitats 
que vindrien a l’agost relacionades amb la Festa Major ja que a 
les instal·lacions del Local es van fer activitats com ara la pel·

LOCAL SOCIAL
lícula infantil,  la tarda de bingo i, fins i tot a corre-cuita i amb 
molta pressa, el mateix sopar de germanor que es va haver de 
desplaçar per causes meteorològiques. 

I no ens podem oblidar dels concerts i les activitats paral·leles 
del Musicant com ara la presentació del llibre "Històries de mú-
sics" d’Antoni Mas o la xerrada sobre "El Cançoner de Ripoll".

Aquest escrit d’El Gra i la palla el dediquem a explicar-vos  
la diada del soci d’aquest juny passat. No us penseu que en 
aquests últims mesos l’únic que hem fet els jubilats ha estat 
la Diada del Soci. També hem ballat, hem fet un munt de bere-
nars i dinars i alguns hem anat a les excursions que organit-
za la Federació de Casals i Entitats de Comarques Gironines i 
moltes coses més com preparar àpats de Festa Major per la 
d’enguany.

Tot i això, la diada del soci és una de les activitats que més 
ens agraden de l’any i per això en volem fer una ressenya. La 
passada ja va ser la 4a diada!!!

Per situar-vos a tots aquells i aquelles que no ho sabeu, la 
diada, és un àpat que es va iniciar des que la Sara va entrar al 
Local Social. Ella va promoure un dia per a tots aquells jubilats 
i jubilades que paguen la quota i que moltes vegades no poden 
venir a ballar, o que vénen a cursos d’informàtica però no a 
memòria. En definitiva, un dia per trobar-nos tots junts. I la 
tradició? Fer un bon arròs! 

És clar que no hi falta l’amanida, el pica-pica i unes bones pos-
tres. I la junta de jubilats, amb uns quants col·laboradors jubi-
lats i no jubilats, com el mateix alcalde o la regidora, fem que 
tot surti d’allò més rodat.

Trobem que les coses surten bé perquè la gent jove, capitane-
jats per la Sara, hi posen tot l’entusiasme que poden.

Cada any es dóna un obsequi a tots els participants. Aquesta 
vegada va ser una cubana (la flor eh!?), que va ajudar a orna-
mentar tot l’escenari. I no us penseu que la cosa es va acabar 
aquí. Un cop finalitzat el tiberi, la majoria ens vam posar a 
ballar! 

A tots ens va emocionar molt el fet de compartir altra vegada 
la diada amb en Pep i la Ma José, els grans músics i cantants 
que ens ho fan passar pipa.  

Ja estem ansiosos per a saber com serà la següent i retro-
bar-nos tots altra vegada.

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
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I que ràpid passa el temps… l’es-
tiu ja ha passat i comencem un nou 
curs, amb moltes ganes i molts 
nens i nenes nous!!! Com cada any, 
el setembre hem estat amb període 
d’adaptació en el qual tots i totes ens 
hem anat adaptat a un espai, uns 
companys i unes senyoretes noves... 

Ara ja ens coneixem tots, així que, ja 
hem començat a treballar el que les senyoretes tenen programat. 
Ens han explicat que ja ha arribat la tardor i que durant aquesta 

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
estació cauen les fulles dels arbres, es mengen moniatos... i en-
tre altres coses, celebrarem una festa que es diu la castanyada 
on vindran els nostres avis i àvies i ens ho passarem d’allò mes 
bé!!! Podreu veure les fotos al facebook del Tractoret!!!

No us penseu que ens oblidem dels nens i nenes que veni-
en el curs passat... també pensem en ells, els trobem molt i 
molt a faltar!  Però ja ens han vingut a explicar que ara van al 
cole dels nens grans i que allà també s’ho passen molt bé, ens 
agrada molt que ens vinguin a veure i les senyoretes també es 
posen molt contentes...
Us seguirem informant...

Aquest any, una colla de veïns i veïnes del poble es varen 
voler reunir per fer la revetlla de Sant Joan. Vàrem estar 
acompanyats per la Discomòbil Xic’s que va fer un brillant 
acompanyament de la festa. Van fer gaudir de valent als 
que portaven més marxa. El model de la festa va ser el 
mateix que en d’altres vegades: l’Ajuntament hi va posar 
les taules, cadires, estovalles  i la música. Els assistents 
es portaven el menjar i el beure previ pagament d’un sim-
bòlic duro que servia més que res per reservar la cadira. 
La festa va quedar més que lluïda amb unes garlandes de 
llums per sobre els nostres caps. A veure si l’any que ve 
hi tornem!!!

LA REVETLLA DE SANT JOAN 2016
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Primer de tot, des de la Comissió de Festes volem agrair a 
tots i totes els que ens heu ajudat en les diferents activitats i 
perquè la festa sigui possible. La Festa Major per a nosaltres 
són uns dies de festivitat a la nostra població, en què trobem 
l’excusa per reunir-nos (ja que a vegades pel dia a dia d’uns 
i altres costa organitzar-se), ja sigui fent un mos o gaudint 
d’una bona estona amb qualsevol de les activitats que s’orga-

nitzen. Són uns dies de moviment, de molta feina, molts nervis 
i alhora molta il·lusió per a nosaltres perquè tot surti bé. Com 
cada any, les activitats s’ha intentat que fóssin per a totes les 
edats, que tots els campllonencs i campllonenques tinguéssim 
un racó a la Festa, amb la que no intentem res més que fer que 
tots en poguem gaudir.
Moltes gràcies a tots els que hi heu col·laborat! 

FESTA MAJOR 2016

El 18 de setembre a Campllong varem tenir una experiència 
molt original, una Jornada cultural oriental. L’esdeveniment 
va estar organitzat pel "Club Esportiu Les Gavarres" de Can 
Puigmolé amb el suport de l’Ajuntament que els va facilitar 
els espais i les infraestructures adients per portar a terme els 
diferents actes que composaven la jornada. 

L’acte va començar amb una exposició d’obres d’art japone-
ses (pergamins, armes  i armadures antigues…) que va estar 
oberta al públic tot el dia. A les 10 del matí va començar el curs 
- demostració sobre l’art de la forja i apreciació de l’espasa 

japonesa a càrrec dels mestres ferrers  Ken Yoshida Kanehisa 
i Masaya Ichimon. L’espectacle va continuar amb una demos-
tració de Tameshigiri (prova de tall amb espasa japonesa) que 
va fer posar els pèls de punta al públic.

La jornada es va acabar amb un concert "La música d’Orient 
a Occident", amb una important assistència de públic. Un 
concert multicultural on es van desgranar temes musicals de 
diferents regions del planeta i va estar caracteritzat pel mes-
tissatge tant dels músics com de les peces amb les quals ens 
varen obsequiar.

JORNADA ORIENTAL

NOTA D’AGRAÏMENT: Agraïm tothom qui ens facilita fotos i, especialment, la col·laboració d’en Jordi Lamiel Camarasa per la cessió de les 
seves instantànies que se celebren a Campllong.
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A l’obertura del cicle 2016 del Musicant vam presentar la cantau-
tora Clara, que va estar molt ben acompanyada per una banda i 
un quartet de corda d’excel·lents músics gironins. Tots ells van 
desgranar les peces que formen els dos CDs editats per aquesta 
intèrpret qui, a més, és l’autora dels seus propis temes.
El dimecres 31, a la plaça Catalunya, es va poder escoltar el retro-
bament amistós entre els grups Port bo i Els Pescadors de l’Escala, 
sàviament acompanyats per la soprano Indira Ferrer- Morató i el pi-
anista Antoni Mas. Un recull de les havaneres més emblemàtiques 
del repertori català a través de les veus d’aquests reputats intèrprets.  
El dijous vam poder gaudir a l’auditori del Local social d’un concert 
amb el Quartet de corda Teixidor i el baríton Toni Marsol, amb un 
programa íntegrament dedicat a compositors catalans com Josep 
Baró, Francesc Civil i l’obra de Jordi Domènech Si vera somnia, 

inspirada en un cançoner amorós de Ripoll del s. XII. Una estona 
abans, l’historiador local Elvis Mallorquí va exposar els orígens his-
tòrics d’aquests documents.
El Quartet Mélt i el Cor Geriona va tancar la 13a edició del Musicant 
de Campllong. Amb la plaça Catalunya plena de gom a gom, les 
dues formacions van actuar per separat, una part cadascuna, i van 
cloure l’acte amb dues peces conjuntes. L’Hallelluia de Leonard Co-
hen fou la cançó triada per cloure el concert. Tant el Quartet Mélt 
com Geriona van protagonitzar una acurada barreja de cançons 
populars catalanes amb d’altres del repertori universal, sempre 
embolcallades amb una acurada posada en escena.
Com cada any, des de l’Ajuntament de Campllong volem agrair al 
públic assistent, als patrocinadors, col·laboradors i voluntàries que 
fan possible el Musicant. Per molts anys!

Musicant 2016

Bon dia, sóc en Blai i tinc 10 anys. Vaig al casal de Campllong per-
què el papa i la mama han posat un tobogan des de casa fins al ca-
sal. Sortim i ja sento la música que m’agrada i cada trajecte al casal 
és una aventura per a mi. Els meus papes m’ajuden a riure durant 
tot el camí fins al casal. Diuen que si riem plegats les verdures són 
més bones i aixecar-se d’hora costa menys. Diuen que si juguem 
plegats els jocs són més divertits, fins i tot els que no m’agraden.
La meva mare m’explica sempre com els nens i les nenes estem 
a una mena de muntanya russa i que l’hem d’aprofitar perquè 
d’aquí a uns anys potser estem cobrant l’entrada al parc d’atrac-
cions. I és molt important que algú cobri l’entrada al parc, perquè 
això vol dir que el parc segueix obert i que hi ha feina per la perso-
na qui cobra l’entrada, però sobretot perquè vol dir que hi ha gent 
disposada a riure i a gaudir.
El pare i la mare treballen molt. Treballen quan jo vaig al casal i so-
vint estan cansats. Tot i això, sempre que em vénen a buscar a dins 
el cotxe hi ha una sorpresa nova. Ahir hi havia un conte damunt la 
cadireta. Sempre que hi ha un conte vol dir que tenen un regal per 
a mi. Jo me’l miro atentament  i quan arribem a casa em fan una 
pregunta: si l’encerto puc obrir el regal i si no l’endevino al proper 
viatge en cotxe m’hauré de mirar el mateix conte i em faran una 
pregunta diferent. No us penseu, els regals que em fan no valen 
pas diners.  Els que valen diners són els que m’he de fer jo (he d’es-

talviar ajudant-los a fer coses... i m’encanta!). Ells me’n fan d’altres 
però els trio jo els regals: un dia vàrem fer una llista de coses que 
m’agrada fer amb el papa i la mama. I els regals són això. 
Sempre mirem de riure en tot el que fem. Em fan propostes i em 
deixen fer. Ara això, ara res, ara allò. De vegades passa l’estona 
i veig que m’estic avorrint. És llavors quan em deixen un moment 
avorrir-me i és quan no m’agrada perquè m’he d’esforçar. Ells di-
uen que no tenen solució per tot i que pensi què vull fer i els ho 
expliqui abans de fer-ho, no fos cas que, com que sóc petit, vulgui 
fer una cosa perillosa i que jo encara no vegi que ho és. 
Normalment diuen que trio coses que es poden fer i les faig. Sol o 
acompanyat. De vegades em costa pensar què fer però sovint m’es-
pavilo tot sol. Al principi em costava molt pensar coses i sempre els 
acabava demanant què podia fer amb el temps lliure. Ara cada cop 
em costa menys i sovint tinc idees. La majoria d’elles les faig amb 
d’altres nens i nenes, però d’altres no. M’agrada escollir jo.
Sovint no sé quan sóc al casal i quan sóc a casa. Als monitors els 
agrada fer com als papes. Jo ja estic acostumat a això i m’agrada 
molt. Un dia li diré als monitors de fer el casal a casa meva. Que 
posin un tobogan del casal a casa com fan els pares i així potser 
gairebé no notaré la diferència entre ser a casa i al casal. Podré 
anar a un lloc o l’altre a totes hores. Seré lliure. Com m’agrada.
Juanjo

Casal d’estiu

Clara Quartet Teixidor Geriona
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Els aliments funcionals
L’ésser humà demana cada dia més a l’alimentació. Si, al 
començament, buscava una alimentació suficient per no pre-
sentar malalties per dèficit, ara vol que l’ajudi a millorar la 
seva salut i a prevenir les malalties. Fins i tot li demana més, 
que li proporcioni un estat de salut òptim. En resum, bus-
quem que l’alimentació ens permeti una millor qualitat 
de vida.

Per tot això van néixer els aliments funcionals, que van 
aparèixer per primera vegada al Japó, als anys vuitanta. 
Es tracta d’aliments que, a més de tenir efectes nutritius, 
són beneficiosos per a la salut. Més enllà de la pròpia 
alimentació, aquests aliments afavoreixen el benestar físic 
i mental de les persones. Malgrat que a Europa no hi ha una 
legislació pròpia, es considera que aquests productes han 
de tenir forma d’aliments. Així, poden ser aliments naturals 
o processats industrialment (no s’hi inclouen els comple-
ments alimentosos que es presenten sota forma farmacèu-
tica), i han d’estar inclosos a la dieta com a part d’un 
menú habitual.

En teoria, han de tenir una base científica que documenti els 
beneficis de l’aliment per permetre atribuir-li determinades 
propietats saludables. Com que es tracta d’aliments, no han 
d’induir a error al consumidor ni fer-li creure que simplement 
ingerint-los es puguin evitar malalties. Són, per tant, aliments 
i, com a tals, s’han d’incloure en una dieta saludable, varia-
da i equilibrada.

Hi ha múltiples exemples d’aliments funcionals. A Europa 
hi ha més d’un centenar d’aquest tipus de productes inventa-
riats. Entre alguns exemples, destaquen els aliments que con-
tenen determinats minerals i vitamines, com els cereals. Hi ha 
altres aliments en què s’ha reduït o modificat algun compo-
nent, com els àcids grassos en el cas de la llet, o el suplement 
de fibra addicionat a un refresc.

Els probiòtics i els prebiòtics
Com a aliments funcionals més estudiats i amb gran presència 
al nostre mercat, trobem els probiòtics i prebiòtics.

Els probiòtics són aliments fermentats per microor-
ganismes vius, com els lactobacils i els bifidobacteris, 
que podem trobar, per exemple, al iogurt. Perquè un ali-
ment sigui considerat probiòtic, ha de contenir microor-
ganismes vius amb efectes beneficiosos per a qui el con-
sumeix, i que proporcionin una millora de l’equilibri de la 
flora intestinal.

Els aliments amb ingredients prebiòtics no contenen micro-
organismes vius, però sí que tenen la propietat d’estimular el 

creixement de determinats bacteris del còlon. Un dels princi-
pals ingredients són els fructooligosacàrids (FOS), que s’incor-
poren sobretot en aliments infantils.

Probiòtics 
Contenen  
microorganismes 
vius

Prebiòtics 
No contenen  
microorganismes 
vius

Simbiòtics
Inclouen ingredi-
ents probiòtics i 
prebiòtics

- Produeixen una estimulació de la immunitat gastrointestinal. 
- Actuen a nivell del còlon. 
- Milloren l’equilibri de la flora intestinal.

Tots dos ingredients, prebiòtics i probiòtics, s’assemblen per-
què produeixen una estimulació de la immunitat gastrointesti-
nal. Actuen a nivell del colon, i milloren l’equilibri de la flo-
ra intestinal. D’aquesta manera, exerceixen de forma directa 
efectes beneficiosos per al consumidor.

Actualment ha aparegut una nova modalitat d’aliments funcio-
nals. Són els anomenats simbiòtics, que inclouen ingredients 
probiòtics i prebiòtics, de manera que es potencien les accions 
de tots dos.

Els aliments funcionals tenen un gran futur en l’alimenta-
ció humana, ja que presenten un valor afegit que el con-
sumidor busca, que és la salut; però calen encara molts 
estudis que demostrin els beneficis que suposen per a 
l’organisme.

Consells
- Es necessita una àmplia informació sobre aquests productes, 
per poder triar millor els aliments que es consumeixen. 

- El farmacèutic el pot informar de les propietats de cadascun 
d’aquests aliments.

Equip dispensari Campllong
DUI Carol Soler i Dra Marta Ripoll

ALIMENTS FUNCIONALS: ELS PREBIÒTICS I ELS PROBIÒTICS

El fesol, un exemple d’aliment prebiòtic. Foto: Paputx
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RECORDA: Disposem del servei gratuït de Borsa de Treball per a vilatans i empreses.
CONTACTA’NS: Tots els dijous al matí a l’Ajuntament de Campllong Amb cita prèvia T. 972 46 15 04 - 972 36 91 19

DADES DEL MERCAT DE TREBALL A CAMPLLONG - SEGON TRIMESTRE 2016
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AQUEST PROPER TRIMESTRE...
 
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS I LA 
NETEJA VIÀRIA SERÀ:
Els dijous 20 d’octubre, 17 de novembre i 15 de desembre.

 
ACTIVITATS:

CAMINADA I CASTANYADA POPULAR
Diumenge, 6 de novembre

SOPAR-BALL DE TARDOR 
Dissabte, 12 de novembre, al Local Social, amb el Duet Star’s
 
JORNADA PORTES OBERTES MUSEU  DEL CAMP
Diumenge, 13 de novembre

FESTA HOMENATGE A LA GENT GRAN
Diumenge, 20 de novembre

MARATÓ DE TV3
Diumenge, 18 de desembre (data del Tast de vins solidari,  
a concretar)

JOC DE LA QUINA
25 i 26 de desembre i 1 de gener.

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

I TOTES LES ACTIVITATS HABITUALS DE 
NADAL...

BALLS DE JUBILATS
(preu: 7€ socis; 8€ no socis)
Els dimecres, quinzenalment:  
Dimecres, 19 d’octubre, David Casas
Dimecres, 2 de novembre: Àngel.
Dimecres, 16 de novembre: Pep i Ma José.
Dimecres, 30 de novembre: Chus.
Dimecres, 14 de desembre: Àngel

L’Ajuntament de Campllong i 
Serveis Socials del municipi 
van posar en marxa un estudi 
sobre les persones mes grans 
de 70 anys que viuen en la po-
blació.
Hem d’agrair la col·aboració 
obtinguda per part de totes les persones que han format part 
d’aquest estudi, ja que ens han obert les portes de casa seva 
i han respost a preguntes relatives a la seva salut, activitats 
socials i altres qüestions personals.
L’objectiu d’aquest estudi és poder tenir coneixement real de 
l’estat global de les persones per tal de poder impulsar mesu-
res de prevenció  i polítiques que tinguin incidència efectiva 
sobre la qualitat de vida de les persones del municipi.
I tot això per què? Les societats desenvolupades estan ple-
nament immerses en el fenomen de l’envelliment poblacional. 
El percentatge de persones més gran de 65 anys respecte del 
total poblacional creix cada cop amb més intensitat.
No es pot obviar, però, que envellir comporta un increment 
del risc de patir discapacitat. Les malalties cròniques en són 

moltes vegades la causa i quan aquestes discapacitats afecten 
a la realització de les activitats de la vida diària posen en perill 
el grau d’autonomia i de benestar de les persones.  
Preveure, doncs, els recursos necessaris per a una societat 
cada cop més envellida, suposa potenciar l’autonomia perso-
nal, així com l’ajut i suport domiciliari.
Convé, doncs, una constant revisió, actualització i millora de les 
polítiques socials i d’atenció a les persones grans. La presa de 
decisions, en aquesta matèria, ha de tenir com punt de partida 
un profund coneixement de la realitat de la població diana.
Treballar en especial sobre la prevenció de situacions de de-
pendència i  l’avantatge d’envellir de forma activa i saluda-
ble, esdevenen dos conceptes bàsics per tal de posar fre o de 
retardar la pèrdua  d’autonomia i, en conseqüència, la qualitat 
de vida de les persones. 
Recordem que tota la informació proporcionada a les entrevis-
tes estan protegides d’acord amb la llei 15/1999 de protecció 
de dades de caràcter personal.
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“La prevenció i la reducció dels factors de risc és un 
element clau per afegir vida als anys...”




