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Carta de l’alcalde

A Campllong, com a la majoria de pobles "actius" de les 
nostres contrades, quan la capacitat pressupostària i po-
blacional és limitada, el pes d’ésser "actius" recau sobre 
les espatlles dels voluntaris. Com que estem parlant de 
casa nostra, ja ho podem centrar en les activitats que 
s’hi desenvolupen al llarg del any i que requereixen d’un 
esforç més o menys col·lectiu per portar-les a terme. 

Per començar, i perquè és el més recent a la memòria, fa 
deu anys i amb molta empenta, es va decidir demanar a 
Ses Majestats els Reis d’Orient que quan passessin per 
Campllong saludessin a tots els nens i nenes del nostre 
poble. Això va comportar que una colla de gent els prepa-
ressin amb tot d’il·lusió i esforç una magnifica carrossa 
que al llarg d’aquests anys ha estat un far enlluernador, 
tot i que la il·lusió inicial ha anat rebaixant el to i s’ha 
acabat aquest any amb un mínim de gent en la preparació 
prèvia, tot i que la posada en escena va ésser més que 
correcta. El seguici va estar a l’alçada de l’acte, potser 
cal renovar quelcom i segur que hi ha qui té disponibilitat 
i pensa que hi podria donar un cop de mà. Doncs va!, ens 
arremanguem...?
 
El mes d’abril, com cada any, arriba la Fira Comarcal de 
Primavera, en la qual rebem multitud de visitants. Cada 
any rebem com a municipi, com a Ajuntament, com a 
organitzadors, com a voluntaris o com a veïns, multitud 
d’elogis i felicitacions. És un esdeveniment que  ens posa 
com a poble a un nivell que, si no fos per l’experiència 
acumulada, només està a l’abast de pobles amb més re-
cursos humans, tècnics, o econòmics. En tot cas, aquest 
2017 farà 35 anys que la tirem endavant, gràcies a un en-
tramat de voluntaris que amb el seu treball desinteressat 
ho han anat fent possible al llarg d’aquests anys. Ara bé, 
els últims any, ja sigui per normativa o per seguretat, ens 
hem vist obligats a contractar professionals per fer se-
gons quines tasques. També veiem que cada any ens cos-
ta més la cessió per part d’empreses o particulars, per la 
preparació i durant la Fira,  d’equips o maquinària, així 
com més reticències amb els camps per aparcar (s’han 
de segar  els camps a vegades abans del màxim aprofita-
ment del cultiu, etc). Possiblement una compensació que 
fos un justipreu ho podria arreglar. Però sobretot, el que 
ens cal és que els braços no defalleixin. Si els voluntaris 
no fallen, la Fira no decaurà. Veus bé que a Campllong 
fem aquesta més que esplèndida Fira? Doncs sempre hi 
calen més braços! Ens arremanguem...?

El mes d’agost celebrem la nostra Festa Major. Tradicio-
nalment hi ha hagut una Comissió de festes que de la mà 
de l’Ajuntament  possibilita unes activitats que fan que el 
nostre poble tingui Festa Major. Aquests últims anys, la 
Comissió ha estat formada majoritàriament per gent jove, 
als quals vull agrair el treball que han fet  i  que segura-
ment continuaran fent. Uns anys els surt bé i altres, molt 
bé.  Aquest any, a més, han hagut de conviure amb la dis-
conformitat dels que voldrien que a la plaça es fés el mínim 
possible, la qual cosa voldria dir dividir les activitats i fer-
les a més d’un lloc, la qual cosa implica més feina. Està clar 
que només anant tots a una farem una Festa Major per 
a tothom i només amb més col·laboradors o voluntaris la 
Festa serà un èxit. En tot cas, el que sí hem de fer és agrair 
a la gent que fa tasques voluntàries el seu treball i molt 
més si són gent jove perquè això segur que els farà millors 
veïns de cara al futur. Volem una bona Festa? I si ajudem 
més i ens fem voluntaris? Ens arremanguem...?

Al llarg de l’any, al nostre poble és fan moltes altres acti-
vitats: curses, caminades, castanyada, museu, pastorets, 
patges... Tot això em porta al títol inicial: Ens arreman-
guem? Ho fem possible? Una vegada més la resposta la 
tindrà la nostra comunitat de veïns i veïnes de Camp-
llong.  Salut a totes i tots.
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

ENS ARREMANGUEM...?
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NOTA: El que aquí us exposem són extractes de les actes mu-
nicipals. Per accedir a la transcripció completa, consulteu-les a 
www.campllong.cat 

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
29 DE SETEMBRE DE 2016 

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES 
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE JULIOL 
I DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE DA-
TES 4 D’AGOST I 1 DE SETEMBRE
Els reunits acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió or-
dinària del dia 14 de juliol i actes de les sessions extraordinàries de 4 
d’agost i 1 de setembre 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 LEIA, filla de Jordi i Neus, nascuda el dia 25 de setembre de 2016.

Tot seguit el Sr. Alcalde resumeix les reunions que ha mantingut els dar-
rers mesos de temes que afecten el municipi de Campllong: 

14/08/2016 – Reunió amb el Sr. Polanco, director dels serveis territorials 
d’Ensenyament a Girona i l’inspector de zona juntament amb els regidor 
de l’àrea. 

15/08/2016 – Reunió al CAP de Cassà de la selva d’informació referent 
a canvis d’horaris dels metges i de les tramitacions d’urgències de salut 
a través del tel. 061. 

Tot seguit fa referència a la Jornada Cultural Oriental que va tenir lloc a 
Campllong el 18 de setembre proppassat, promogut pel Centre Esportiu 
Les Gavarres amb una resposta important de públic de fora del municipi 
que va acabar amb un concert de mestissatge de continents molt distret. 

Per acabar el Sr. Alcalde vol fer constar que el proper dia 18 i 19 d’octubre 
s’inicien els treballs als habitatges del municipi pel canvi de Gas Propà a 
Gas Natural. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES
Pren la paraula el regidor Àlex Carrera, ampliant la informació del Sr. Alcalde 
referent a la reunió mantinguda amb els serveis territorials d’Ensenyament. 
La reunió es va sol·licitar el mes de juny arran de la petició de tres famílies 
del municipi amb fills menors d’1 any que no es podien incorporar al curs 
2016-2017. A la reunió el nou inspector d’ensenyament de zona va exposar 
una nova interpretació de la normativa, avalada pel Director dels Serveis Ter-
ritorial, en el sentit que a mesura que els nens es fan grans es poden passar 
de P1 a P2. Amb aquesta nova interpretació la ràtio baixa i es poden agafar 
nens de 9 mesos. Amb aquesta nova visió es van avisar a les tres famílies 
de les quals dos han acceptat la plaça i els seus fills s’incorporaran al gener. 

Tot seguit, el Sr. Carrera informa que el nou curs de la Llar d’Infants s’ha 
iniciat correctament la primera setmana de setembre amb 25 infants ma-
triculats als quals caldrà afegir els dos infants que s’incorporaran al gener 
i així en total la ocupació serà de 27 infants. 

El mateix regidor també comenta el correcte desenvolupament del Casal 
d’estiu de Campllong i que, a principi d’octubre s’inicien les activitats for-

matives del Local Social. Al següent Ple s’informarà de les que es realitza-
ran i les que s’hauran donat de baixa. 

Segueix la Sr. Sílvia Bosch la qual comenta en referència a les modifi-
cacions en temes de salut. Afegeix que el telèfon 112 és d’emergències 
generals i el 061 és concretament de temes de salut el qual valorarà la 
trucada i enviarà un servei del SEM i no serà l’atenció primària dels CAP 
el que es desplaçarà al domicili. Igualment, resoldran consultes de salut 
a través d’un metge o una infermera. 

Tot seguit comenta la reunió mantinguda amb Serveis Socials amb la fina-
litat de tenir un telèfon directe per sol·licitar dia i hora i no caldrà fer-ho 
a través de l’Ajuntament. També es va comentar la finalització de l’estudi 
de 70 anys i més i que a partir dels resultats s’han obtingut els ítems per 
treballar amb la població. També es va comentar els recursos o subven-
cions per tirar-ho endavant. Queda pendent una altra reunió amb Serveis 
Socials on presentar la proposta de treball. 

La regidora Sr. Roser Freixas comenta sobre la Festa Major que s’han 
pogut realitzar totes les activitats sense cap problema excepte el dilluns 
que va ploure i van haver d’adequar-se com van poder. Vol afegir que 
enguany els membres de la comissió han manifestar el seu malestar i 
que s’han sentit pressionats arran d’alguns comportaments de veïns. La 
comissió treballa voluntàriament per fer coses per a tot el poble. Hi han 
dedicat temps i han solucionat complicacions i entrebancs que sorgeixen 
però han tingut la sensació que feien alguna cosa mal feta. 

Tot seguit comenta que el 18 de setembre també va tenir lloc el torneig 
de tennis taula que forma part de la Festa Major amb no federats al mati 
i federats a la tarda. 

En el sentit esportiu el Tennis Taula Campllong ha començat a entrenar i 
ja ha sortit el calendari que es publicarà a l’agenda. En quant a l’AE Camp-
llong ha programat pel 6 de novembre la caminada popular i la castanyada.

Per acabar, la Sra. Freixas afegeix als comentaris referents a la Festa 
Major que el fet de no tenir coberta la plaça els va perjudicar el dilluns i 
en el sopar de germanor el qual, un cop es tenia tot a punt amb les taules 
parades, es va haver de canviar i fer-lo al Local Social atès que amenaça-
va pluja. Agraeix a tothom qui va ajudar i participar-hi.  

Per acabar, torna a prendre la paraula l’Alcalde, Sr. Freixas, posant en 
coneixement dels regidors la carta rebuda pel Síndic de Greuges en el que 
trasllada les queixes del Sr. LlLlA pel que fa a les molèsties que provoquen 
les activitats i concerts de la carpa que es col·loca a la plaça Catalunya du-
rant la Festa Major de Campllong. El Sr. Alcalde llegeix als regidors l’esbor-
rany de resposta que ha preparat que es traslladarà al Síndic de Greuges. 

4t.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE LA LLAR D’IN-
FANTS MUNICIPAL PEL CURS 2015-2016
Vist l’anterior es procedeix a la liquidació als efectes de la determinació 
de l’aportació municipal:

Concepte Import

Ingressos  servei llar infants 70.160,00

Subvenció Generalitat 21.875,00

TOTAL INGRÉS (a) 92.035,00

TOTAL DESPESES (b) 112.049,09

APORTACIÓ MUNICIPAL (b-a) -20.014,09

A efectes de l’equilibri econòmic-financer.

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

PRIMER.- Aprovar i donar la conformitat amb la liquidació pel curs 
2015-2016 de la Llar d’Infants Municipal de Campllong, gestionada per la 
concessionària OAP, que ha suposat per l’Ajuntament de Campllong una 
despesa com aportació municipal per import de vint mil catorze euros 
amb nou cèntims d’euro (20.014,09 €).

5è.- APROVAR EL PRESSUPOST DE LA LLAR D’IN-
FANTS MUNICIPAL PEL CURS 2016-2017 
S’adjunta com a document annex còpia del pressupost presentat per la 
concessionària i que a grans trets diu:

Concepte Import

Taxa matrícula 1.485,00

Taxa material 1.755,00

Taxa quota de servei 48.552,00

Servei acollida 0,00

Reserva de plaça 300,00

Taxa servei menjador 23.936,00

TOTAL INGRESSOS (A) 76.028,00

Despeses ordinàries 113.471,44

Servei complementari 5.775,00

TOTAL DESPESES (B) 119.246,44

TOTAL DESEQUILIBRI (A-B) -43.218,44

Aportació Generalitat 875x27 infants) 23.625,00

Aportació municipal 19,593,44

FINANÇAMENT DESEQUILIBRI 43.218,44

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el pressupost del servei de Llar d’Infants munici-
pal de Campllong pel curs 2016/2017 per un import total de cent dinou 
mil dos-cents quaranta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro 
(119.246,44 €), inclòs el servei complementari d’import cinc mil set-cents 
setanta-cinc euros (5.775,00 €), ajustant el pressupost actual a la liqui-
dació aprovada del curs 2015/2016 i el pressupost pel curs 2016/2017.

6è.- RENOVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚ-
BLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE CAMP-
LLONG, MITJANÇANT LA CONCESSIÓ, PER PROCE-
DIMENT OBERT I TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Acordar la renovació del contracte de gestió del servei pú-
blic de la llar d’Infants Municipal de Campllong, per procediment obert i 
tramitació d’urgència, a favor de l’adjudicatària Sra. OAP, i de conformitat 
i amb compliment al plec de clàusules econòmico-administratives parti-
culars, que varen regir el procediment de licitació i, per un pressupost 
previsible d’import cent tretze mil quatre-cents setanta-un euros amb 
quaranta-quatre cèntims d’euro (113.471,44 € més els serveis comple-
mentaris per import de cinc mil set-cents setanta-cinc euros (5.775,00 €), 
i aprovar l’aportació municipal per import de dinou mil cinc-cents noranta-
tres euros amb quaranta-quatre cèntims d’euro (19.593,44 €).

La duració de la renovació serà per un any més i renovable fins a un mà-
xim de 10 anys, contractació inicial inclosa, amb efectes 26 de setembre 
del 2016 pel còmput inicial de la pròrroga d’aquest contracte.

SEGON.- Aprovar aquesta despesa de caràcter plurianual d’import 
total 43.218,44 € (19.593,44 € més 23.625 €) en càrrec a l’aplicació pres-
supostària 323.479, distribuint-se de la següent manera: 12.000,00 € en 
càrrec el pressupost vigent (exercici 2016) i 31.218,44 € en càrrec el pres-
supost de l’exercici 2017 per a la realització del curs 2016/2017.

7è.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLU-
PAMENT LOCAL DE CAMPLLONG I CASSÀ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

8è.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDE-
NANÇA 26 DE PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A 
CURSOS, JORNADES, TALLERS, CASALS O ALTRES 
ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, FORMATI-
VES O LÚDIQUES                                
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. APROVAR la modificació de l’ordenança 26 de preu públic per 
l’assistència a cursos, jornades, tallers, casals o altres activitats culturals, 
de lleure, esportives, formatives o lúdiques pel curs 2016-17, afegint a l’an-
nex de tarifes cursos, cursos local social "Matrícula; per cada curs 10 €". 

9è.- ADHERIR-SE AL PROTOCOL PER A L’ACCEPTA-
CIÓ DE DONATIUS DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
DE LA DIPUTACIÓ DE PER DONAR SORTIDA ALS DO-
NATIUS A LA SALA DE LECTURA DEL LOCAL SOCI-
AL QUE NO ES PODEN INCORPORAR A COL·LECCIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Adherir-se al Protocol per a l’acceptació de donatius que 
ofereix el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona per donar sorti-
da als donatius rebuts a la Biblioteca de Roses i que no es poden incorpo-
rar a la seva col·lecció, el text del qual s’adjunta com annex a la proposta. 

10è.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE 7 
D’ABRIL D’APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2016                                        
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Rectificar l’error de càlcul de l’acord de Ple núm. 6 de la sessió de 
data 7 d’abril de 2016, el càlcul correcte és: 

ACTUACIÓ VOTS % EUROS

Ajudes socials 29 17,79 2.668,71

Museu del camp 12 7,36 1.104,29

Festa Major 29 17,79 2.668,71

Fira 15 9,20 1.380,37

Activitats joves i activitats en general 14 8,59 1.288,34

Activitats casal de jubilats de Campllong 14 8,59 1.288,34

Local Social (activitats culturals i material) 20 12,27 1.840,49

Activitats lúdiques i culturals diverses 7 4,29 644,17

Colla Gegantera 15 9,20 1.380,37

Associació rieres 8 4,91 736,20

163 100 15.000
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Cop d’ull a les actes municipals 
Núm.: 134/2016
Ref.: Acumulació de la secretària –interventora de l’agrupació Campllong-
Sant Andreu Salou per ocupar el lloc de treball de secretària-interventora 
de l’Ajuntament de Brunyola.

Núm.: 135/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la utilització 
de les sales i dependències municipals (núm. 19)

Núm.: 136/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 137/2016
Ref.: Nomenament de tresorera.

Núm.: 138/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 139/2016
Ref.: Pròrroga contractació ajudant peó festa major.

Núm.: 140/2016
Ref.: Liquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana.

Núm.: 141/2016
Ref.: Aprovació línies fonamentals del pressupost 2017.

Núm.: 142/2016
Ref.: Desestimen de la devolució d’un recàrrec executiu a l’impost de ve-
hicles 2016.

Núm.: 143/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la utilització 
de les sales i dependències municipals (núm. 19).

Núm.: 144/2016
Ref.: Desestimació devolució preu públic Casal d’Estiu per no assistència.

Núm.: 145/2016
Ref.: Sol·licitud subvenció manteniment Consultori Local .

Núm.: 146/2016
Ref.: Nomenament càrrec de tinent d’Alcalde.

Núm.: 147/2016
Ref.: Nomenament membres Junta Govern Local i delegació de competències.

Núm.: 148/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la utilització 
de les sales i dependències municipals (núm. 19).

Núm.: 149/2016
Ref.: Trasllat certificat sobre l’estat d’execució del planejament vigent 
dels terrenys situats al sector SUD-2 ampliació "Les Ferreries" a petició 
del Sr. Santiago Serra Roquet. 

Núm.: 150/2016
Ref.: Trasllat informe referent al projecte "Condicionament del camí de 
Campllong a Fornells de la Selva, amb una via verda lateral" a l’ACA

Núm.: 151/2016
Ref.: Encàrrec al Consell Comarcal del Gironès per l’elaboració de l’inven-
tari dels camins d’ús públic i de titularitat municipal.

Núm. 152/2016
Ref.: Resolució de procediment de responsabilitat patrimonial de l’Ajunta-
ment de Campllong per reclamació d’abonaments de desperfectes ocasio-
nats.

11.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE 
MOROSITAT DE L’EXERCICI 2014 I 2015
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Elevar al ple de la corporació als informes de morositat cor-
responents al primer, segon, tercer i quart trimestres de l’exercici 2014 
i el quart trimestre de l’exó als informes de morositat corresponents al 
primer, segon, tercer i quart trimestres de l’exercici 2014 i el quart tri-
mestre de l’exercici 2015 que s’adjunten en el present proposta d’acord 
com a documentació annex.

12è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 120/2016 A 155/2016
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.: 120/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la utilització 
de les sales i dependències municipals (núm. 19).

Núm.: 121/2016
Ref.: Concessió targeta aparcament individual a persones amb disminució.

Núm.: 122/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 16/2016.

Núm.: 123/2016
Ref.: Finalització del servei d’assistència tècnica d’arquitecte sol·licitat al 
Consell Comarcal del Gironès.

Núm.: 124/2016
Ref.: Autorització a personal corporatiu per a tràmits davant de correus.

Núm.: 125/2016
Ref.: Sol·licitud al Consorci Benestar Social per ampliació del SAD del Se-
nyor JGB.

Núm.: 126/2016
Ref.: Sol·licitud  ocupació pista esportiva exterior i altres serveis.

Núm.: 127/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 128/2016
Ref.: Autorització per cessió de dades de Xaloc al Consell Comarcal del 
Gironès per a la gestió del servei de deixalleria.

Núm.: 129/2016
Ref.: Rectificació error material del decret d’Alcaldia 109/2016 de liquida-
ció del preu públic per un curs al local social.

Núm.: 130/2016
Ref.: Requeriment informació relativa a immobles afectats al pla de regu-
larització cadastral del municipi de Campllong.

Núm.: 131/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 132/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 7/2014.

Núm.: 133/2016
Ref.: Contractació ajudant peó Festa Major.
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Cop d’ull a les actes municipals
c. Vetllar per l’aplicació del protocol i del procediment d’aplicació del 
dret d’accés als subministraments d’aigua potable, electricitat i gas pels 
serveis públics a les empreses, subministradores elaborat per l’Agència 
Catalana de Consum el 18 de novembre del 2011, per donar compliment 
al punt 5 de l’article 6 de la Llei 24/2015. 
d. Col·laborar en la implementació d’una exempció i/o bonificacions de 
les taxes d’escombraries i altres taxes tan les que estiguin vinculades 
a les factures de l’aigua com les que no, per a les llars en situació de 
pobresa energètica. 
e. Demanar a les entitats bancàries que assumeixin també el seu paper 
en la solució dels conflictes en matèria d’habitatge i incentivar la seva col·
laboració a nivell comarcal en la cessió de pisos buits per a lloguer social. 
f. Mantenir i ampliar si és possible el Projecte comarcal per a la pre-
venció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès, que impulsa el 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i el propi Consell Comarcal 
del Gironès. 

VUITÈ.- Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat, ACM, FMC, Síndic de Greuges, al Govern espanyol, a 
l’Aliança Contra la Pobresa Energètica i a la Plataforma d’Afectats per a 
la Hipoteca del Gironès. 

14è.- MOCIONS URGENTS 
14.1.- PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDOR DE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG DEL Sr. JOSÉ LUÍS 
ZÚÑIGA DELGADO
El Sr. Alcalde manifesta que com a primer punt de l’ordre del dia pro-
cedeix resoldre la incorporació al consistori del Sr. JOSÉ LUÍS ZÚÑIGA 
DELGADO a qui correspon ocupar el lloc que va quedar vacant en motiu 
de la renúncia formalitzada al Ple en data 1 de setembre proppassat pel 
Sr. David Bou Valls. 

El Sr. Sr. JOSÉ LUÍS ZÚÑIGA DELGADO compareix a la Sala de Plens i 
presenta credencial lliurada en data 23 de setembre proppassat, per la 
Junta Electoral Central, que l’acredita com a regidor municipal, per estar 
inclòs en la llista de candidats presentada per la coalició CiU IC en les 
eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015.

Acceptada la credencial indicada, la Secretària informa als assistents que 
el Sr. JOSÉ LUÍS ZÚÑIGA DELGADO ha presentat, en data d’avui, la decla-
ració sobre possibles causes d’incompatibilitat d’activitats que li propor-
cionen o puguin proporcionar-li ingressos econòmics i també, dels seus 
bens patrimonials, de conformitat amb allò que disposa l’art. 75.5 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, l’expressada 
declaració resta incorporada al Registre d’Interessos Municipals.

A continuació es posa en coneixement del Sr. ZÚÑIGA que, de conformitat 
amb l’article 108.8 de la LO 5/1985, en el moment de la presa de posses-
sió i per tal d’adquirir la plena condició de regidor, el candidat electe ha 
de jurar o prometre acatament a la Constitució així com complimentar 
els demés requisits previstos a les Lleis o Reglaments respectius pel que 
d’acord amb l’article 1 del RD 707/1979, 5 d’abril, se’l formula per la Se-
cretària de la Corporació, la següent pregunta:

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

Resposta:  SÍ, HO PROMETO 
Per tant, queda incorporat a la reunió el Sr. JOSÉ LUÍS ZÚÑIGA DELGADO.

14.2.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN-
TRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT 
EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT 
DE CAMPLLONG PER DESENVOLUPAR, EN RÈGIM D’AL-

Núm.: 153/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la utilització 
de les sales i dependències municipals (núm. 19)

Núm. 154/2016
Ref.: Llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos po-
tencialment perillosos

Núm.: 155/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

13è.- MOCIÓ SOBRE LA PROBRESA ENERGÈTICA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, en relació al 
text de la Llei 24/2015 a: 

a. Signar els convenis amb les companyies subministradores d’aigua 
potable, gas i electricitat per tal que facin les aportacions a fons perdut a 
les persones en risc d’exclusió residencial. 

b. Establir un mecanisme per la condonació del deute de les llars en 
situació de risc d’exclusió residencial, per part de les empreses submi-
nistradores. 

c. Elaborar un reglament que estableixi què ha d’incloure l’acord o con-
veni que l’administració ha de fer amb les empreses subministradores, 
d’acord amb l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 24/2015. El reglament 
hauria de definir almenys quins són els consums mínims, quina ha de 
ser l’aportació de cadascuna de les parts al fons perdut i quins són els 
descomptes aplicables. 

SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya per tal que prioritzi els 
ajuts per rehabilitació dels habitatges en situació de pobresa ener-
gètica en les convocatòries de subvenció l’àmbit de l’habitatge. 

TERCER.- Reclamar a l’estat espanyol l’establiment d’una nova defi-
nició del bo social, que tingui en compte el nivell d’ingressos familiars, 
així com la posada en marxa d’un bo social pel gas natural, el gas butà i 
l’aigua. 

QUART.- Reclamar a l’estat espanyol una auditoria energètica inde-
pendent del sistema elèctric i energètic actual, per tal d’esbrinar el seu 
cost real i exigir total transparència i coherència en les decisions regula-
tòries en matèria d’energia. 

CINQUÈ.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol 
promovent recursos contra normatives que protegeixen les persones 
més vulnerables afectades per una situació d’emergència d’habitatge 
o de pobresa energètica: el DL 6/2013 que garantia la no interrupció 
del subministrament energètic pels més vulnerables a l’hivern o la Llei 
4/2015, per fer front a l’emergència habitacional i contra la pobresa ener-
gètica. 

SISÈ.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Par-
lament de Catalunya per la redacció d’una nova Llei d’emergència social 
que reculli tot allò suspès pel Govern espanyol. 

SETÈ.- Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a: 

a. Treballar conjuntament amb els Ajuntaments de la comarca per la im-
plantació, d’acord amb les companyies locals d’abastament d’aigües, d’un 
sistema de preu social en el subministrament bàsic d’aigua per a 
totes les llars amb situació de risc d’exclusió residencial. 
b. Continuar reclamant a l’Agència Catalana de l’Aigua la condonació 
dels impostos vinculats a l’aigua. 
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TERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL, EL CICLE FORMA-
TIU DE GRAU SUPERIOR D’ASSITÈNCIA A LA DIRECCIÓ 
A L’INSTITUT IES MONTILIVI DE GIRONA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, 
i l’Ajuntament de Campllong, per desenvolupar, en règim d’alternança i 
amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior d’ASSISTÈNCIA A 
LA DIRECCIÓ a l’Institut IES MONTILIVI de Girona.

Finca 
projecte

Projecte Parcel·la Titular 
cadastral

Naturalesa Sup. 
esplanació

Franja de 
domini

Exprop. 
serveis

Sup. OT OT de 
serveis

Servitud 
pas aeri

Servitud pas 
soterrat

105 1 9019
Aj. 

Campllong
Rústic - - 1,87 20,33 143,75 43,69 -

109 1 9012
Aj. 

Campllong
Rústic 79,12 - - 13,08 - - -

111 1 9020
Aj. 

Campllong
Rústic 56,33 - 9,10 - 184,75 29,94 78,03

113 1 9015
Aj. 

Campllong
Rústic - - - 12,84 - - -

La cessió d’aquests terrenys és per a l’adequació dels accessos dels ca-
mins a la carretera el qual implicarà una modificació geogràfica i física, 
passant a ésser els mateixos titularitat de carreteres.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 13 D’OCTUBRE DE 2016

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA D’11 D’AGOST DE 2016
Els reunits acorden aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió d’11 d’agost . 

2n.- SUBVENCIONS - 2.1.- SUBVENCIONS. ACCEPTACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

- Pendent de comunicació definitiva. Estudi d’habitatges socials Fase 2

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 06/09/2016
EXPEDIENT: UP/4789
CONCEPTE: LLIBRE: Campllong: Crònica del segle XX
IMPORT SUBVENCIÓ: 2.790 € 
IMPORT A JUSTIFICAR: 2.790 €.
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2016

ACORD: Resolució de la Directora General d’Administració Local 
DATA ACORD: 05/08/2016
CONCEPTE: Compensacions econòmiques a càrrecs electes 
IMPORT SUBVENCIÓ: 13.129,32 €
JUSTIFICAR ENTRE EL 2 I EL 31 DE GENER DE 2017

SEGON.- INFORMAR que resta en llista d’espera pendent d’atorga-
ment amb la possibilitat d’aprovar un suplement de crèdit per part de 

la Diputació de Girona, per atendre aquesta subvenció: 
ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 02/08/2016
EXPEDIENT: ES/16418
CONCEPTE: Protecció o tanca perimetral pista esportiva exterior  
IMPORT SUBVENCIÓ:  3.416,65 €
DESPESA A JUSTIFICAR: 5.502 €

TERCER.- INFORMAR que la Diputació de Girona ha traslladat la 
següent resolució, pendent de que arribi la definitiva: 
ACORD: Diputació de Girona
CONCEPTE: Estudi d’Habitatges Socials de Campllong – Fase 2 
IMPORT SUBVENCIÓ: 4.023,25 €.
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2016

De tota manera la Junta de Govern Local adoptarà la resolució que 
estimi més adient.

2.2.- DONAR COMPTE DE LES SOL·LICITUD DE SUB-
VENCIONS FORMULADES PER DECRET D’ALCALDIA 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Donar compte de les sol·licituds de subvencions for-
mulades mitjançant Decret d’Alcaldia, des de la darrera Junta de 
Govern al dia d’avui. 
- Per despeses de manteniment del Consultori Local 
- Per Activitats de la Promoció de la Salut
- Per neteja de lleres en tram urbà. 

Decret Núm.: 145/2016
Sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut Pública – DIPSALUT el 
següent ajut: 
SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES Ó ALS CONSUL-
TORIS LOCALS 2015
Concepte: Despeses ordinàries del funcionament del Consultori local 

14.3.- CESSIÓ DE TERRENYS A ALTRES ADMINISTRA-
CIONS PÚBLIQUES. OBRA DE CARRIL BICI DE CAMÍ DE 
CAMPLLONG A FORNELLS DE LA SELVA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Cedir les superfícies a ocupar de titularitat pública se-
gons dades cadastrals a la Diputació de Girona per a l’execució del 
projecte condicionament del camí de Campllong a Fornells de la Selva, 
amb via verda lateral, segons es reflecteix a continuació en la següent 
taula:
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Pressupost:  1.780,97 €.
Import de la Subvenció: 90€ màxim 1.600 €. 

Decret Núm.: 156/2016
Sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut Pública – DIPSALUT el 
següent ajut: 
PROGRAMA PM07 DE SUPORT ECONÒMIC PER A LA REA-
LITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 2016
Període de realització de les activitats: Des de 01/10/2015 al 
30/09/2016
Concepte: Programa de promoció de la salut mitjançant l’acti-
vitat física (Gimnàstica gent gran i Ioga)
Pressupost: 3.000.- €/anual 
Import sol·licitat de la Subvenció: 2.700 € (finançat al 90%)

Decret Núm.: 157/2016
Ref.: Sol·licitud subvenció manteniment i conservació de lleres públi-
ques en trams urbans. 
Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, una subvenció d’acord 
amb que tot seguit es detalla a la convocatòria de subvencions 
consistents en la realització d’actuacions de conservació i mante-
niment de lleres públiques en trams urbans durant els anys 2016 i 
2017(TES/1899/2016, de 22 de juliol): 
PROJECTE: memòria valorada de l’actuació de conservació i man-
teniment de la Riera de Campllong que discorre pel tram urbà del 
municipi de Campllong.
Import Projecte: 14.924,70 €.
Subvenció sol·licitada a l’ACA: 11.939,76 €.
Aportació municipal: 2.984,94 €.

3r.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 1206 AL 
1539 (excepte factures)) per tal de que els reunits es donin per as-
sabentats. 

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
DEL PLE DE 10 DE NOVEMBRE DE 2016 

1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CON-
VOCATÒRIA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
declarar, ratificar i aprovar la urgència de la convocatòria de la ses-
sió plenària.

2n.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FIS-
CALS MUNICIPALS 2017. APROVACIÓ PROVISI-
ONAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i se-
güents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es 
relacionen, d’acord amb la redacció que a continuació es recull:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 - REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
L’article 12.9 queda redactat de la següent manera: 

Article 12. Gestió de l’impost

.../... 

9.- Que de conformitat amb l’article 12 de la Llei General Tributària i 
l’article 4 de la LBRL en relació amb l’article 16 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, l’ens local té la potestat de gestió, 
liquidació, recaptació i inspecció dels seus tributs, i atès aquesta facul-
tat les determinacions dels períodes d’ingrés i recaptació.

Que la recaptació dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·
lectiva es farà en tres terminis de pagament, sense interessos de demo-
ra, establint per a cada termini els següents percentatges, sobre el total 
de la quota a pagar:

1r cobrament ( març-maig): del 50% 
2n cobrament (agost): del 25%
3r cobrament (octubre): del 25%

Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació respecte d’aquells 
tributs que tinguin aprovat el calendari de cobrament en període volun-
tari per als darrers quatre mesos de l’any en curs. Aquesta modalitat 
de pagament fraccionat s’aplica d’ofici en la gestió d’aquest impost, 
respecte tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o su-
perior a 401 €, sempre que el pagament dels quals estigui domiciliat.

Així mateix, les persones interessades es podran acollir a aquesta 
modalitat de fraccionament per aquells rebuts de quota tributària 
d’import igual o superior a 401 euros, prèvia presentació de la corres-
ponent sol·licitud en aquest sentit i de la domiciliació bancària del seu 
pagament. A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adre-
çar a l’Ajuntament titular de l’ingrés o a XALOC un mes abans que s’ini-
ciï el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud 
tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.

La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fracciona-
ment respecte del rebut de l’exercici en curs. 

Si l’incompliment del pagament per devolució bancària es produeix 
en la fracció compresa dins del període de pagament voluntari, l’obli-
gat al pagament podrà realitzar el pagament del total de la quota 
tributària principal pel concepte corresponent, que inicialment havia 
estat fraccionada, fins el darrer dia de l’esmentat període de paga-
ment voluntari. A aquest efecte podrà sol·licitar i obtenir un docu-
ment de pagament adreçant-se a qualsevol de les oficines de XALOC.

Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pa-
gament en voluntària,  s’iniciarà la via executiva i el procediment de 
constrenyiment l’endemà de l’esmentat incompliment.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 - REGULADORA DE L’IM-
POST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
L’article 5 i 8.3 bis) queden redactats de la següent manera: 
Article 5. Base imposable, liquidable, tipus de gravamen i quota
1- La base imposable de l’Impost ve determinada per la classe de 
vehicles i la seva potència capacitat.
2- L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes anuals.
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POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLES QUOTA (€)

A) TURISMES

De menys de 8 cavalls fiscals 20

De 8 a 12 cavalls 55

De 12 a 16 cavalls 110

De 16 a 19,99 cavalls 145

De més de 20 cavalls 180

B) AUTOBUSOS

De menys de 21 places 125

De 21 a 50 places 175

De més de 50 places 220

C) CAMIONS

De menys de 1.000 kg de càrrega útil 65

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 125

De 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil 175

De més de 9.999 kg de càrrega útil 220

D) TRACTORS

De menys de 16 cavalls fiscals 30

De 16 a 25 cavalls fiscals 45

De més de 25 cavalls fiscals 125

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS

De menys de 1.000kg de càrrega útil 30

De 1.000 a 2.999kg de càrrega útil 45

De més de 2.999kg de càrrega útil 125

F) ALTRES VEHICLES

Ciclomotrors 9

Motocicleta fins a 125 ccc 9

Motocicletes de 125 fins a 250 ccc 15

Motocicletes de 250 fins a 500 ccc 30

Motocicletes de 500 fins a 1.000 ccc 50

Motocicletes de més de 1.000 ccc 100

Sobre la quota que correspongui, segons el quadre de tarifes anteri-
or, s’aplicaran les bonificacions o reduccions que, si s’escau, proce-
deixin, per a determinar la quota liquida a ingressar.

Article 8. Gestió
.../...

3 bis. Que de conformitat amb l’article 12 de la Llei General Tributària 
i l’article 4 de la LBRL en relació amb l’article 16 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, l’ens local té la potestat de gestió, liqui-
dació, recaptació i inspecció dels seus tributs, i atès aquesta facultat les 
determinacions dels períodes d’ingrés i recaptació.
Que la recaptació dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·
lectiva es farà en dos terminis de pagament, sense interessos de demora.
Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació respecte d’aquells 
tributs que tinguin aprovat el calendari de cobrament en període voluntari 
per als darrers quatre mesos de l’any en curs. Aquesta modalitat de pa-
gament fraccionat s’aplica d’ofici a la gestió d’aquest impost respecte tots 
aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a 301€, 
sempre que el pagament dels quals estigui domiciliat.

Així mateix, les persones interessades es podran acollir a aquesta mo-
dalitat de fraccionament per aquells rebuts de quota tributària d’im-
port igual o superior a 301 €, prèvia presentació de la corresponent 
sol·licitud en aquest sentit i de la domiciliació bancària del seu paga-
ment. A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a 
l’Ajuntament titular de l’ingrés o a XALOC un mes abans que s’iniciï 
el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud 
tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.

La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fracciona-
ment respecte del rebut de l’exercici en curs. 

Si l’incompliment del pagament per devolució bancària es produ-
eix en la fracció compresa dins del període de pagament voluntari, 
l’obligat al pagament podrà realitzar el pagament del total de la 
quota tributària principal pel concepte corresponent, que inici-
alment havia estat fraccionada, fins el darrer dia de l’esmentat 
període de pagament voluntari. A aquest efecte podrà sol·licitar i 
obtenir un document de pagament adreçant-se a qualsevol de les 
oficines de XALOC.

Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pa-
gament en voluntària,  s’iniciarà la via executiva i el procediment de 
constrenyiment l’endemà de l’esmentat incompliment.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 - REGULADORA DE 
LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT, 
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I 
ALTRES RESIDUS URBANS. 
L’article 5,  6.1 A) i 8.3 queden redactats de la següent manera: 

Article 5. Quota tributària
5.1 - La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa se-
güent:

CONCEPTE TAXA(€)

HABITATGES EN SÒL URBÀ / INDUSTRIAL 145

COMERÇOS I ALTRES ACTIVITATS EN SÒL URBÀ 145

HABITATGES SÒL NO URBANITZABLE (disseminats) 105

COMERÇOS I ALTRES ACTIVITATS EN SÒL NO URBÀNITZA-
BLE (disseminats)

105

COMERÇOS I ALTRES ACTIVITATS SÒL INDUSTRIAL 230

CONTENIDORS DE REBUIG PER UN SOL USUARI PARTICU-
LAR O ACTIVITAT - (per cada unitat i any)

1.870

CONTENIDOR D’ORGÀNICA PER UN SOL USUARI  PARTI-
CULAR O ACTIVITAT
(Ús obligatori per aquells que disposin de contenidor de 
rebuig d’ús exclusiu i produeixin residus orgànics: restau-
rants, etc.) (per cada unitat i any) 

925

CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS I 
CARTRÓ QUE TINGUIN UTILITZACIÓ PRIVADA (per cada 
unitat i any)

75

CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS 
I CARTRÓ QUE TINGUIN UTILITZACIÓ MIXTA (per cada 
unitat i any)

45

CONTENIDORS DE REBUIG D’UTILITZACIÓ MIXTA 
(per cada unitat i any)

1.120

CONTENIDOR D’ORGÀNICA D’UTILITZACIÓ MIXTA 
(per cada unitat i any) 

465
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5.2 - No es tributarà per la taxa d’escombraries domiciliàries, tot i 
que la unitat consti donada d’alta al padró de l’Impost sobre Béns 
Immobles en els següents casos:

a. Habitatges en construcció (pendents de l’obtenció del certificat 
final d’obra).

b. Habitatges que es troben afectades per obres de rehabilitació-
reforma que impedeixin l’habitabilitat d’aquestes (durant el termini 
fixat en la preceptiva llicència per a l’execució de les obres). En el 
supòsit d’alta de l’habitatge durant l’any de vigència de que no es 
tributa, es prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la quota 
que correspongui als trimestres que resten per transcorre a l’any, 
inclòs aquell en que es produeix l’alta.

És requisit indispensable per cursar la baixa del padró formalitzar 
una sol·licitud acompanyada de la corresponent acreditació mitjan-
çant la còpia de la llicència municipal de rehabilitació-reforma.

5.3 – La quota tributària mínima es determinarà per aplicació de les 
tarifes que tot seguit es diran: 

QUOTA MÍNIMA EN SÒL INDUSTRIAL: 120 €.

5.3.1 - Podran acollir-se a la quota mínima en sòl industrial del ser-
vei: 

1. Els comerços i altres activitats situades en zona industrial, 
que compleixin el que s’estableix a l’article 3.2.b). d’aquesta 
mateixa ordenança de contractació d’un gestor autoritzat per a la 
recollida, tractament i eliminació de tots els residus que produeix 
l’activitat. Aquests fet caldrà acreditar-lo presentant la següent do-
cumentació:
a) Sol.licitud de petició normalitzat (model facilitat per l’Ajuntament 
de Campllong). 
b) Contracte del servei. 
c) Pagament anual del contracte del servei de l’any anterior.
d) Justificants de lliurament dels residus.

2. Les naus situades al polígon industrial on NO s’hi desenvolu-
pi cap activitat. L’acreditació d’aquest fet es realitzarà mitjançant 
la soll·licitud per part del subjecte passiu d’una INSPECCIÓ de les 
naus a realitzar pels serveis tècnics municipals els quals emetran 
informe on s’acreditarà que no s’hi realitza cap activitat. 

Si durant l’any en que s’ha aplicat a una nau o edifici la quota tribu-
tària mínima, s’hi iniciés una nova activitat, el propietari o subjecte 
passiu, te el deure de comunicar aquests fet a l’Ajuntament de Camp-
llong per tal de que l’activitat sigui donada d’alta al padró municipal 
de la recollida, transport, tractament i eliminació d’escombraries i 
altres residus urbans. La quota a abonar serà la part proporcional, 
comptada per trimestres, de la quota total a aplicar de l’apartat 5.1. 
menys la quota mínima ja abonada.

D’acord amb el paràgraf anterior, si el propietari o subjecte passiu 
no comunica l’inici d’una activitat en una nau o edifici que s’hi aplica 
la quota tributària mínima, aquest haurà d’abonar la totalitat de la 
quota anual sense tenir en compte la data l’inici per no tenir cons-
tància d’ella. 

Aquests fets hauran de ser sol·licitats pels interessats/des ANUAL-
MENT, i abans del dia 15 de febrer de l’any que es tracti. 

CONCEPTE €

QUOTA MÍNIMA EN SÒL URBÀ 75

QUOTA MÍNIMA EN SÒL NO URBANITZABLE 
(Disseminats)

65

5.3.2 - Podran acollir-se a la quota mínima del servei els habitatges 
situats en sòl urbà i en sòl no urbanitzable sempre i quan, estiguin 
desocupats i que no es trobin donats d’alta en algun dels serveis de 
subministrament d’aigua, electricitat o gas. Els serveis tècnics muni-
cipals comprovaran aquests fets. 

Si durant l’any en que s’ha aplicat a un habitatge la quota tributària 
mínima, aquest s’ocupés, el propietari o subjecte passiu, te el deure 
de comunicar aquests fets a l’Ajuntament de Campllong per tal de 
que l’habitatge sigui donat d’alta al padró municipal de la recollida, 
transport, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus 
urbans. La quota a abonar serà la part proporcional, comptada per 
trimestres, de la quota total a aplicar de l’apartat 5.1. menys la quota 
mínima ja abonada.

D’acord amb el paràgraf anterior, si el propietari o subjecte passiu 
no comunica l’alta del nou habitatge al qual s’hi aplica la quota tri-
butària mínima, aquest haurà d’abonar la totalitat de la quota anual 
sense tenir en compte la data l’inici per no tenir constància d’ella. 

Aquests fets hauran de ser sol·licitats pels interessats/des ANUAL-
MENT, i abans del dia 15 de febrer de l’any que es tracti. 

Article 6.– Bonificacions subjectives.

6.1. En funció de la tarifa concreta que li resulti aplicable d’acord 
amb l’apartat 5.1, els subjectes passius podran gaudir de les bonifi-
cacions que tot seguit es detallen: 

A) BONIFICACIONS PER A LA BONA GESTIÓ DE LES DEI-
XALLES i ÚS DE LA DEIXALLERIA MOBIL (ubicada al mu-
nicipi el segon dissabte de cada mes) O DE CASSÀ DE LA 
SELVA: 

Podran gaudir dels descomptes que tot seguit es detallen els titulars 
d’habitatges o subjectes passius que formalitzin i utilitzin (Cal com-
plir els dos condicionats 1 i 2): 

1) Els titulars d’habitatges o subjecte passiu que formalitzin per es-
crit, en el document normalitzat que facilitarà l’Ajuntament, el "com-
promís cívic ciutadà" a favor de la recollida selectiva per complir 
rigorosament els criteris de selecció de residus per tipus, inclosa la 
fracció orgànica. La inscripció al projecte "compromís cívic ciutadà" 
té una durada indeterminada, qualsevol canvi es veurà reflectit en 
l’ordenança fiscal.
  
Aquest compromís cívic ciutadà –formulari que s’adjunta com annex 
a la present ordenança- implica una declaració jurada d’efectuar la 
separació selectiva dels residus domèstics de la llar, concretament, 
el paper, vidre, envasos i matèria orgànica. 

En aquesta declaració jurada, el titular donarà permís als tècnics mu-
nicipals o del Consell Comarcal del Gironès, indistintament, perquè 
puguin INSPECCIONAR el domicili en qüestió dels subjectes passius i 
verificar "in situ" el compliment del compromís dels criteris de selec-
ció de residus per tipus, inclòs la fracció orgànica.



El gra i la palla A11

Cop d’ull a les actes municipals 
En el document de compromís, els usuaris hauran de facilitar un ho-
rari setmanal coherent per poder fer les inspeccions, i el qual s’hau-
rà de correspondre amb l’horari habitual de treball (8:00 a 19:00 
hores). La inspecció es realitzarà sense avís previ dins l’horari facili-
tat. En el cas de no trobar en dues visites consecutives les persones 
interessades, i havent deixat nota escrita dels intents, s’instarà el 
titular a concertar una visita amb el servei d’inspecció. 

En el cas de que les visites que s’efectuïn es comprovi que no es 
realitza prou correctament la separació de residus, es podrà donar 
un termini de 10 dies per esmenar els defectes i es procedirà de 
nou, dins els següents dies hàbils del termini indicat, a una altra 
inspecció; sempre i quan s’observi una bona voluntat de participació.

Pels criteris d’inspecció, l’Ajuntament de Campllong farà seu el pro-
tocol d’actuació del Consell Comarcal del Gironès, o en el seu cas, 
n’aprovarà un de propi.

Tant la no disponibilitat a la inspecció per causa imputable al sol-
licitant de la bonificació com el tractament inadequat de la selecció 
de deixalles comportarà la NO aplicació de les bonificacions.

En aquells casos en què clarament s’observi que s’ha fet una decla-
ració jurada falsa, i que no es participa en la recollida selectiva, es 
preveu pels sol·licitants de la bonificació la desvinculació de 2 anys 
en el programa.

En cas d’habitatges ocupats en règim de lloguer o per persones que 
no en siguin els seus propietaris, per tal que aquests puguin gau-
dir de la bonificació caldrà la formulació de compromís cívic ciutadà 
–formulari adjunt com annex a la present ordenança- QUE implica 
una declaració jurada d’efectuar la separació selectiva dels residus 
domèstics de la llar, concretament, el paper, vidre, envasos i matèria 
orgànica sigui complimentat per un dels residents en l’habitatge o 
membre de la unitat familiar que hi visqui. Per la seva banda, el pro-
pietari haurà de comprometre’s a repercutir als inquilins únicament 
l’import de la quota efectivament satisfeta i amb deducció de l’import 
de la bonificació corresponent.

2) Els titulars d’habitatges o subjectes passius que facin ús de la 
deixalleria MOBIL o la deixalleria de Cassà de la Selva un mínim de 
sis vegades /any, prèvia acreditació amb la targeta que es facilitarà 
a tal efecte. Per tal de poder gaudir de la bonificació, al llarg del mes 
de gener de l’exercici següent, els interessats hauran de presentar 
a l’Ajuntament la sol·licitud de bonificació. La present bonificació tin-
drà caràcter anual. 

Els veïns de Campllong poden sol·licitar a l’Ajuntament l’emissió de 
la targeta electrònica (1 per habitatge) per tal que l’usuari es pugui 
identificar pel correcte registre de les seves visites als efectes d’ob-
tenir la bonificació fiscal. Provisionalment es podrà utilitzar també 
un targetó de registre de visites que serà segellat cada vegada que 
l’usuari faci una visita i que caldrà lliurar a l’Ajuntament abans d’aca-
bar l’any per tal de gaudir de la bonificació. 

EXCEPCIÓ PER L’ANUALITAT 2017. Atenent que no es podrà aplicar 
l’apartat 2) durant l’any 2017, aquest no serà un requisit per obtenir 
la bonificació especificada, la qual començarà a aplicar-se a l’anu-
alitat 2018 i segons les dades d’us de les deixalleries que els 
usuaris realitzin durant el 2017. 

Imports de la bonificació :

CONCEPTE €

HABITATGES EN SÒL URBÀ 25

COMERÇOS I ALTRES ACTIVITATS EN SÒL URBÀ 25

HABITATGES SÒL NO URBANITZABLE 25

COMERÇOS I ALTRES ACTIVITATS EN SÒL NO URBÀ 25

COMERÇOS I ALTRES ACTIVITATS SÒL INDUSTRIAL 25

CONTENIDORS DE REBUIG PER UN SOL USUARI PAR-
TICULAR O ACTIVITAT

0

CONTENIDOR D’ORGÀNICA PER UN SOL USUARI  
PARTICULAR O ACTIVITAT
(Ús obligatori per aquells que disposin de contenidor 
de rebuig d’ús exclusiu i produeixin residus orgànics: 
restaurants, etc.)

165 (unitat i 
any)

CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA D’ENVASOS 
I CARTRÓ QUE TINGUIN UTILITAT PRIVADA

0 (unitat i 
any)

CONTENIDORS DE REBUIG D’UTILITZACIÓ MIXTA 0

CONTENIDOR D’ORGÀNICA D’UTILITZACIÓ MIXTA 
88 (unitat i 

any)
 
.../... 

Article 8. Règim de declaració i ingrés

.../... 

3. Que de conformitat amb l’article 12 de la Llei General Tributària i 
l’article 4 de la Llei reguladora de les bases de règim local, en relació 
amb l’article 16 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, l’ens local té potestat de gestió, liquidació, recaptació i ins-
pecció dels seus tributs, i atès aquesta facultat les determinacions 
dels períodes d’ingrés i recaptació.

Quan les ordenances fiscals ho prevegin i en relació també amb l’ar-
ticle 10 de la Llei d’hisendes locals, es procedirà el fraccionament 
dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, en dos 
terminis de pagament, sense interessos de demora.

Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació respecte 
d’aquells tributs que tinguin aprovat el calendari de cobrament en 
període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs. 
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicà d’ofici als rebuts 
de quota tributària d’import igual o superior a 231 €, sempre que 
el pagament dels quals estigui domiciliat.

Així mateix, les persones interessades es podran acollir a aquesta mo-
dalitat de fraccionament per aquells rebuts de quota tributària d’im-
port igual o superior a 231 €, prèvia presentació de la corresponent 
sol·licitud en aquest sentit i de la domiciliació bancària del seu paga-
ment. A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adreçar a 
l’Ajuntament titular de l’ingrés o a XALOC un mes abans que s’iniciï 
el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud 
tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.

La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fracciona-
ment respecte del rebut de l’exercici en curs. 

Si l’incompliment del pagament per devolució bancària es produeix 
en la fracció compresa dins del període de pagament voluntari, l’obli-



12
El gra i la palla

Cop d’ull a les actes municipals
gat al pagament podrà realitzar el pagament del total de la quota 
tributària principal pel concepte corresponent, que inicialment havia 
estat fraccionada, fins el darrer dia de l’esmentat període de paga-
ment voluntari. A aquest efecte podrà sol·licitar i obtenir un docu-
ment de pagament adreçant-se a qualsevol de les oficines de XALOC.

Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pa-
gament en voluntària,  s’iniciarà la via executiva i el procediment de 
constrenyiment l’endemà de l’esmentat incompliment.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 - REGULADORA DE L’ESCALA 
D’ÍNDEXS DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
L’article 2 queda redactat de la següent manera: 

Article 2
Sobre les quotes incrementades amb el coeficient de ponderació re-
gulat a l’art. 87 de la Llei, s’aplicarà el percentatge que correspongui 
segons l’escala següent i atenent  la categoria del carrer on es trobi 
situat el local: 

Categories de carrer Coeficient de situació

Categoria I

- Carrers sector industrial "Les Ferreries"
- Carrer camí de Fornells
- Carrer camí de Riudellots
- Carrer de la Riera
- Carrer de Cal Xurlo
- Carrer de Les Feixes Magres

1,70 %

Categoria II

- Carretera de Riudellots de la Selva a 
Cassà de la Selva (C-25) 1,50 %

Categoria III

- Carrer de l’Església
- Carrer de Can Pou 1,40 %

Categoria IV

- Resta de vies públiques del terme 
municipal 1,30 %

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 - REGULADORA DE LES TA-
XES PER L’ESTUDI, ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
I LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC I DE CONTROL 
AMBIENTAL
L’article 4.1 i 4.2 B) queden redactats de la següent manera: 

Article 4. Bases i Tarifes.
Article 4. Bases i tarifes
4.1 Expedients urbanístics (Quota euros)
- Llicències urbanístiques:
Obres Majors, menors i comunicacions d’obres:
Pressupost fins a 6.000 €.........................................................50,00 €
Pressupost de més de 6.000 € fins a 15.000 € .....................100,00 €
Pressupost de més de 15.000 € fins a 30.000 € ...................150,00 €
Pressupost de més de 30.000 € fins a 50.000 €....................200,00 €
Pressupost de més de 50.000 € fins a 150.000 € .................330,00 €
Pressupost de més de 150.000 € fins a 300.000 €................600,00 €
Pressupost de més de 300.000 € fins a 500.000 €................750,00 €
Pressupost de més de 500.000 € fins a 1.000.000 €..........1.250,00 €
Pressupost de més de 1.000.000 € .....................................2.000,00 €

Informes o cetificats a instància de part:
- Emesos sobre plànol: 15,00 euros
- Amb desplaçament del tècnic per a reconeixement sobre terreny: 
30,00 euros

- Informes d’aprofitament urbanístic:
finques rústiques……...………………………………. .. 45,00 €
finques urbanes ………………………………………....55,00 €

- Llicència de primera ocupació totals o parcials:
Residencal...............................................................................100,00 €
Industrial.................................................................................120,00 €

- Informes de compatibilitat urbanística …….........……......40,00 €

- Activitat administrativa de control pels supòsits de declaració res-
ponsable o comunicació prèvia: 
- Residencials: 50 €
- Industrials: 60 €

- Certificats d’aprofitament urbanístic:
Finques rústiques......................................................................45,00 € 
Finques urbanes....................................................................... 55,00 €

- Certificats de Compatibilitat urbanística................................50,00 €

Modificacions puntuals del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
quan es tramitin a petició expressa de particulars: .....……219,76 €

Tramitació de figures de planejament d’iniciativa privada:
- Projectes d’urbanització: 500 €/hectàrea. Quota mínima de .. 500,00 €
Plans Parcials..........................................................................820,00 €
Plans Especials...........................7,40€/ha amb un mínim de 820,00 €
Plans de Millora Urbana....0,30€/m2 de sostre amb un mínim de 820,00 €

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

Tramitació d’expedients per iniciar procediments de constrenyiment 
a sol·licitud de la iniciativa privada o entitat urbanística col·laborado
ra...............................................................................................50,00 €

- Parcel·lacions:
Per cada parcel·la resultant de llicència:
Derivada de l’execució del pla parcial......................................10,00 €
Derivada d’altres actes.............................................................25,00 €
Declaració d’innecessarietat ...................................................25,00 €
Delimitació polígons d’actuació..............................................500,00 €
Plans especials........................................................................500,00 €

4.2.-Expedients ambientals:

.../... 

B) Comunicació prèvia: s’aplicarà l’anterior escandall (A-2) amb una 
reducció del 50%.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 - REGULADORA DE LES TA-
XES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE  CLAVEGUERES
L’article 5è. en l’apartat de quotes mínimes queda redactat de la 
següent manera: 

Article 5. Base imposable i determinació de la quota
Quota mínima: 
ús residencial exclusiu: 30.-euros; 
ús comercial/mixta: 40.-euros; 
ús industrial: 120.-euros

3r.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈ-
DITS PRESSUPOSTARIS  4/2016. APROVACIÓ 
INICIAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari 
pressupostari núm. CE 4/2016, a finançar amb càrrec al romanent 
líquid de tresoreria per a despeses amb finançament afectat, nous 
ingressos i baixes de crèdit, segons el detall següent:

1. DESPESES

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació Denominació Import

Org. Prog. Eco.

- 342 632
TANCA PERIMETRAL PISTA 
POLISPORTIVA EXTERIOR

4.809,69 €

- 453 619
EXPROPIACIONS MILLORA 
CARRETERA A FORNELLS

1.262,10 €

- 337 623
ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA 
BAR LOCAL SOCIAL

9.685,45 €

- 1521 227
REDACCIÓ PROJECTE HABI-
TATGES SOCIALS FASE 2

4.235,00 €

TOTAL 19.992,24 €

2. FINANÇAMENT

CONCEPTE CONSIGNACIÓ       
NECESSÀRIANúm. Denominació

Baixa de Crèdits

1721.633 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
PAES

2.000,00 €

342.633 REPOSICIÓ TERMO ELÈCTRIC DEL 
PAVELLÓ

655,14 €

920.270 DESPESES AGERMANAMENT 211,75 €

Ingressos de capital

461.15 DIPUTACIÓ, SUBV. POLÍTIQUES 
HABITATGE

4.023,25 €

761.05 DIPUTACIÓ, SUBV. ADAPTACIÓ 
EQUIP.ESPORTIUS

3.416,65 €

87010 ROMANENT TRESORERIA AFECTAT 9.685,45 €
TOTAL FINANÇAMENT  19.992,24 €

3r.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOSTARIS  5/2016. APROVACIÓ INICIAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit 
pressupostari núm. SC 5/2016, a finançar amb càrrec a nous ingres-
sos, baixes de crèdits i al romanent líquid de tresoreria per a despe-
ses generals, segons el detall següent :

3. DESPESES

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació Denominació Import

Org. Prog. Eco.

- 933 632 ACTUACIONS MILLORA PAVE-
LLÓ MULTIUSOS

20.000,00 €

- 920 626 ADQUISICIÓ MATERIAL 
INFORMÀTIC I OFIMÀTIC

1.297,30 €

- 454 619 ARRANJAMENT CAMINS 4.430,70 €
TOTAL  25.728,00 €

4. FINANÇAMENT

CONCEPTE
CONSIGNACIÓ       
NECESSÀRIA

Núm. Denominació

Baixa de Crèdits

342.633 REPOSICIÓ TERMO ELÈCTRIC 
PAVELLÓ 444,86 €

1622.765 ADQUISICIÓ CONTENIDORS 290,53 €
920.633 ADEQUACIÓ BARANES I PASSA-

MANS ACCÉS. 561,91 €

Ingressos de capital

761.04 DIPUTACIÓ, SUBV. PRESIDÈNCIA 
PAVELLO MULTIUSOS 15.000,00 €

87000 ROMANENT TRESORERIA DESPE-
SES  GRALS. 9.430,70 €

 TOTAL FINANÇAMENT  25.728,00 €

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE 10 DE NOVEMBRE DE 2016

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 13 D’OCTUBRE DE 2016
El sotasignat Alcalde en funcions proposo a la Junta de Govern Local 
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 13 d’octubre de 
2016, de la qual s’ha tramès còpia a tots els regidors.

2n.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. ATORGAMENT 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE "
projecte de legalització elèctrica d’una nau industrial compartimentada" 
redactat pel Sr. Xavier Vilà Pujolràs, enginyer industrial col·legiat núm. 
16.059. 

SEGON.- ATORGAR I NOTIFICAR als interessats la llicència per a ll’exe-
cució de les obres que seguidament es detallaran amb compliment que: 

a) Les actuacions s’han d’ajustar al projecte tècnic presentat juntament 
amb la sol·licitud i a les normes de planejament vigents en el municipi. 
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b) Les determinacions imposades a la llicència i que s’especifiquen .

Exp. núm. 18/2016
Data informe tècnic municipal: 13/10/2016
Promotor: NUMAPI, S.L. 
Obres autoritzades: Adequació Instal·lacions per fusteria    
Emplaçament de les obres: Carrer camí de Fornells, 20
Liquidació provisional de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions: ICIO 287,50 € / TAXA 100 €.

3r.- SUBVENCIONS. ACCEPTACIÓ 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
PRIMER.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, les 
subvencions o ajuts que tot seguit es diran: 

NRE: 1558 DEL 14/10/2016
ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 02/08/2016
EXPEDIENT: ES/16418
CONCEPTE: Protecció o tanca perimetral pista esportiva exterior  
IMPORT SUBVENCIÓ:  3.416,65 €
DESPESA A JUSTIFICAR: 5.502 €
JUSTIFICACIÓ ABANS DEL 18/11/2016

NRE: 1597 DEL 20/10/2016
ACORD: Diputació de Girona – Decret del vice-president tercer 
DATA ACORD: 10/10/2016
EXPEDIENT: 3979/2016
CONCEPTE: Estudi d’Habitatges Socials de Campllong – Fase 2 
IMPORT SUBVENCIÓ: 4.023,25 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 15/01/2017

NRE: 1581 DEL 17/10/2016
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL: Director de l’Àrea de Música 
de l’Institut Català de les Empreses Culturals 
EXPEDIENT: 108483/2016
CONCEPTE: XII Cicle de Música del País – Musicant... 2015  
IMPORT SUBVENCIÓ:  3.888,77 €.
PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT: 13.822. €

NRE: 1620 DEL 28/10/2016
ACORD: Diputació de Girona – Decret del vice-president tercer i president 
de l’Àrea de Cooperació Local per delegació 
DATA ACORD: 27/10/2016
EXPEDIENT: 943/2016
CONCEPTE: Instal·lació sistema fonoabsorvent i adquisició terra protec-
tor del pavelló polivalent 
IMPORT SUBVENCIÓ: 15.000 €
DESPESA A JUSTIFICAR: 30.050,49 €
ADJUDICACIÓ ABANS DEL 31/12/2016
JUSITIFICACIÓ ADJUDICACIÓ ABANS DEL 16/01/2017
JUSTIFICACIÓ EXECUCIÓ OBRES 30/11/2017

4t.- CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. AJUT 
PER A PROJECTES DE COMPOSTATGE CASOLÀ. 
SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, la participació d 
Campllong a la Campanya d’ajuts per a projectes de compostatge casolà. 

5è.- CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SOL·LICITUD D’AS-
SISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DE MEMÒRIA VALO-
RADA PER L’ARRANJAMENT DE LA COBERTA I LES CANALS 
DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar del Consell Comarcal del Gironès assistència tècni-
ca per a redacció de memòria valorada per a la reparació integral de la 
coberta del pavelló polisportiu municipal.

6è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el l’Alcalde en funcions proposa in-
formar als assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 1540 
AL 1664 (excepte factures)) perquè els reunits es donin per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2016 

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES 
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE SE-
TEMBRE I EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 10 DE 
NOVEMBRE 
Els reunits acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordi-
nària del dia 29 de setembre i extraordinària i urgent de 10 de novembre

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Freixas, en primer lloc, es refereix al recent traspàs del Sr. Àngel 
Sais Sureda, el qual havia viscut durant molt any a La Torra. Els regidors 
presents en l’acte acorden transmetre als familiars el sincer condol de la 
Corporació junt amb la manifestació de sentiment i respecte.

El Sr. Alcalde exposa tot seguit les reunions que durant el mes passat ha 
assistit en l’exercici del seu càrrec i que són les següents:
- Dia 5 d’octubre: Consell d’Alcaldes de la Comarca.
- Dia 7 d’octubre: Comissió d’Urbanisme de Girona. 
- Dia 8 d’octubre: Assemblea de l’ACM 
- Dia 20 d’octubre: Comissió d’Urbanisme de Girona. 
- Dia 17 de novembre: Visita del Diputat de Medi Ambient, Il·ltre. Sr. Lluís 
Costabella i Portella.
- Dia 20 de novembre: assistència a l’acte d’homenatge a la gent gran de 
Campllong
- Dia 22 de novembre: Comissió d’Urbanisme de Girona

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Tot seguit pren la paraula el regidor Sr. Àlex Carrera que comenta que 
Campllong participarà, un any més, al programa d’Escenaris – Teatre al 
Gironès 2017 amb una obra prevista pel via 23 de març. 

La regidora Sra. Sílvia Bosch comenta els actes d’Homenatge a la gent 
gran de Campllong del 20 de novembre passat amb l’assistència d’unes 
200 persones entre familiars i homenatjats. Es actes van consistir en una 
missa, una dinar i un concert de cobla. Es va retre un homenatge especial 
a la persona més gran de Campllong, el Sr. Lluís Hereu que actualment 
té 96 anys. 
La Sra. Bosch continua infomant que es realitzaran uns nou tallers de me-
mòria a programar al Gener i també que el municipi de Campllong parti-
ciparà un any més com a punt de recollida del Gran recapte d’Aliments. 
Continua la regidora Sra. Roser Freixas, la qual comenta alguns aspectes 
referent a la propera edició de la Fira de Campllong per l’any 2017, també 
posa en coneixement dels assistents que ja estan programats tots els 
actes de la diada de la Marató de TV3 així com els actes previstos durant 
les festes de Nadal. 
La regidora Sra. Ester Roqueta també fa referència a les gestions realit-
zades per organitzar les activitats de Nadal i Reis. 
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La Sra. Roqueta informa de la continuïtat del servei de Borsa de Treball/
Promoció Econòmica del municipi per l’anualitat 2017. 
Per últim el regidor Sr. Eliseu Carreras, comenta que avui mateix s’ha fet 
el sorteig de les parcel.les per "anar a fer llenya" en el qual s’hi ha apuntat 
7 persones. També comenta que s’han mirat amb l’aparelladora munici-
pal el camí de darrera Can Pellaia per tal de millorar-ne l’estat".

4t.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL 2015
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte General de la Corporació 
corresponent a l’exercici de 2015 integrat per:

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

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

5è.- CONCESSIÓ D’AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC 
A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA 2016
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
PRIMER.- Acceptar les sol·licituds i concedir els ajuts econòmics 
de manera definitiva del quadre adjunt, en el marc de la convocatòria 
al·ludida i amb les finalitats i objectius que consten detallats en cada una 
de les peticions corresponents:

Núm. 
expedient

Data 
registre

Núm. 
registre 
entrada

Import 
ajut

Dte. 50% 
SAD 

abonat per 
Ajuntament

Total a 
percebre 

2016

1/2016 29/09/16 1473 2.727,27 87,10 2.640,17

2/2016 29/09/16 1472 2.386,36 832,27 1.554,10

3/2016 23/09/16 1446 2.727,27 0,00 2.727,27

4/2016 13/09/16 1375 2.727,27 0,00 2.727,27

5/2016 30/09/16 1485 1.363,64 0,00 1.363,64

6/2016 22/09016 1426 2.386,36 0,00 2.386,36

7/2016 30/09/16 1498 681,82 467,29 214,53

6è.-  MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DEL POUM. 
VERIFICACIÓ TEXT REFÓS 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la verificació del Text Refós de la modificació pun-
tual núm. 6 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), redactat 
pel Sr. Manel Alemany Masgrau, arquitecte del Consell Comarcal del 
Gironès el qual incorpora les prescripcions establertes en al resolució de 
la CTU de Girona, segons acord de la sessió de 7 d’octubre de 2016. 

SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per 
duplicat i degudament diligenciat el projecte aprovat als efectes de la 
seva publicació al DOGC i consegüent executivitat. 

7è.- DONAR COMPTE DE LES AL·LEGACIONS AL 
PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORA LOCAL. 
EIXAMPLAMENT I REFORÇ DEL FERM CARRE-
TERA C-25, DEL PK 240+100 AL 242+100. TRAM: 
RIUDELLOTS DE LA SELVA-CAMPLLONG”   

S’informa que per Decret d’Alcaldia de 22 de novembre de 2016, núme-
ro 193/2016, es va aprovar Observacions al projecte constructiu Millora 
local. Eixamplament i reforç del ferm. Carretera C-25 del PK 240+100 al 
242+100. Tram: Riudellots de la Selva-Campllong, que es transcriu: 

PRIMER.-  Presentar les següents al·legacions al projecte constructiu 
de: "Millora local. Eixamplament i reforç del ferm. Carretera C-25, del PK 
240+100 al 242+100. Tram: Riudellots de la Selva – Campllong", clau 
MG081282 i que són:
" 1.- Atès que la via ciclista ha de discórrer pel sistema de vialitat-viari 
previst al costat de la carretera C-25, segons determinacions del pla 
parcial urbanístic SUD-2. Sector Industrial núm. 2. Ampliació "Les 
Ferreries", tal i com es grafia en els plànols núm. 1 i 2 adjunts 
al present informe; l’execució de la via ciclista no ha de produir cap 
afectació a les finques resultants del Pla Parcial SUD-2- Ampliació "Les 
Ferreries", concretament, no ha d’afectar les finques resultants núm. 1 i 
59 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial, grafiades en el plànol 
núm. 3 adjunt al present informe, que es corresponen a les finques 
núm. 8 i 9 del projecte "Millora local. Eixamplament i reforç del ferm. 
Carretera C-25, del PK 240+100 al 242+100. Tram: Riudellots de 
la Selva – Campllong". 
2.- El projecte hauria de contemplar les obres de connexió de la nova via 
ciclista amb el carril bici existent al veïnat de la Bruguera del municipi 
de Campllong, així com la implantació de la corresponent senyalització 
vertical i horitzontal a l’encreuament amb el camí públic rural de la 
Bruguera (anomenat Accés La Torre Colomina al plànol de Plantes 
generals del projecte), atès que aquesta nova via finalitza al marge 
esquerre del camí públic de la Bruguera i el carril bici municipal 
existent al veïnat de la Bruguera de Campllong discorre pel marge 
dret d’aquest públic, i sense l’execució d’aquesta connexió els dos 
carrils no quedaran enllaçats.
3.- Si algun tram de la via ciclista que es preveu construir al costat 
nord de la carretera té una pendent longitudinal superior al 10%, cal-
dria preveure l’acabat amb paviment asfàltic i no amb tot-ú, per garantir 
l’estabilitat del ferm del carril i evitar que es malmeti ràpidament 
amb la incidència de les aigües pluvials."

SEGON.- Trametre el present acord a la Direcció General d’Infraestructu-
res de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Genera-
litat de Catalunya, junt amb l’informe tècnic municipal que conté 3 plànols. 

8è.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDE-
NANÇA NÚMERO 26 REGULADORA DEL PREU PÚ-
BLIC PER L’ASSISTÈNCIA A CURSOS, JORNADES, 
TALLLERS, CASALS O ALTRES ACTIVITATS CULTU-
RALS, DE LLEURE, ESPORTIVES, FORMATIVES O 
LÚDIQUES. 

9è.- APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PEL CASAL 
DE NADAL 2016                  

10è.- APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE CURSOS 
DEL LOCAL SOCIAL D’ENTRE 1 DIA I 4 MESOS
Atès que aquests assumptes ha de ser tractat conjuntament amb els 
punts 8è, 9è i 10e de l’ordre del dia es retira aquest punt de l’ordre del dia 
pel seu estudi conjunt en un punt posterior. La justificació del tractament 
conjunt d’aquest acord amb els punts 9è i 10è és degut a la naturalesa 
jurídica de taxa i no de preu públic dels cursos que es realitzen en el local 
social de Campllong.
És per això que els reunits per unanimitat ACORDEN la retirada d’aquest 
assumpte en l’ordre del dia de conformitat amb l’article 92 del Reial de-
cret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’or-
ganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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11è.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA RE-
GULADORA DE LA FIRA COMARCAL DE PRIMAVE-
RA DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la Fira Comar-
cal de Primavera de Campllong. 

12è.- APROVACIÓ INICIAL DEL CONCURS PÚBLIC 
DE FACEBOOK #CAMPLLONGDENADAL2016
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores del concurs de Fa-
cebook #CampllongDeNadal16.

13è.- APROVACIÓ INICIAL DEL CONCURS PÚBLIC 
DE DISSENY DE PORTADA/CARTELL DE LA FIRA 
COMARCA DE PRIMAVERA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores del concurs públic 
pel disseny de la portada/cartell de l programa de la 35a. Fira Comarcal 
de Primavera de Campllong 

14è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 156/2016 A 192/2016
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funciona-
ment i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 28 de 
novembre -, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia dictades 
des de l’última sessió: 

Núm.: 156/2016
Ref.: Sol·licitud subvenció Activitats de promoció de la Salut – DIPSALUT 
PM07.

Núm.: 157/2016
Ref.: Sol·licitud subvenció manteniment i conservació de lleres públiques 
en trams urbans. 

Núm.: 159/2016
Ref.: Liquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana.

Núm.: 160/2016
Ref.: Convocatòria de concurs públic per l’atorgament de llicències per 
a l’ocupació temporal per a l’aprofitament privatiu de recursos forestals 
de parcel.les de titularitat municipal. 

Núm.:161/2016
Ref.: Autorització pas ruta amb BTT i caminada en motiu de la Festa 
Major del Remei. 

Núm.: 162/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la utilitza-
ció de les sales i dependències municipals (núm. 19).

Núm.: 163/2016
Ref.: Trasllat informe tècnic municipal referent a l’acceptació de la modi-
ficació de la instal·lació de climatització i ACS de l’habitatge en construc-
ció situat al Passeig Campllong, 17.

Núm.: 164/2016
Ref.: Concessió de targeta d’armes de categoria 4ª. 

Núm.:165/2016
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres elements de 
domini públic de la llicència d’obres exp. 04/2016. 

Núm.:166/2016
Ref.: Resolució expedient de responsabilitat patrimonial a favor de la 
Sra. Cristina López Roger, professora de les classes de Zumba del local 
social de Campllong.

Núm.: 167/2016
Ref.: Assabentat de l’obertura d’una activitat Annex III – RODES I 
RECANVIS BEL. 

Núm.: 168/2016
Ref.: Sol·licitud de Bestreta al servei de recaptació de Xaloc a cta. dels 
rebuts domiciliats.

Núm.: 169/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 170/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 18/2016.

Núm.: 171/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 21/2016.

Núm.: 172/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 17/2016.

Núm.: 173/2016
Ref.: Sol·licitud adreça del Sr. SRB.

Núm.: 174/2016
Ref.: Dret d’accés a la informació pública, Sr. JD.

Núm.: 175/2016
Ref.: Substitució de l’Alcalde per absència.

Núm.: 176/2016
Ref.: Distribució de la gestió municipal en àrees.

Núm.: 177/2016
Ref.: Sol·licitud arranjament camí públic per sol.licitud d’un veí de 
Campllong. 

Núm.: 178/2016
Ref.: Pagament de les indemnitzacions per assistència a les Juntes de 
Govern, Sr. David Bou Valls.

Núm.: 179/2016
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 22/2016

Núm.: 180/2016
Ref.: Trasllat informe referent al projecte a l’ACA en relació a l’expedient 
de sol·licitud d’autorització per a l’execució d’obres d’encreuament de 
línia BT aèria amb la Riera de Campllong.

Núm.: 181/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 182/2016
Ref.: Autorització i/o liquidació de sales municipals.Núm.: 183/2016

Ref.: Resolució recurs de reposició contra decret d’Alcaldia 144/2016.

Núm.: 184/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la utilitza-
ció de les sales i dependències municipals (núm. 19).

Núm.: 185/2016
Ref.: Autorització i/o liquidació de sales municipals.

Núm.: 186/2016
Ref.: Autorització i/o liquidació de sales municipals.

Núm.: 187/2016
Ref.: Aprovació expedient de generació de crèdit GC 06/2016.
Núm.: 188/2016
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Ref.: LOCALRET- Conformitat a la pròrroga de la contractació agrupada 
dels serveis de telecomunicacions.

Núm.: 189/2016
Ref.: Aprovació d’admesos i exclosos al concurs públic per l’atorgament 
de llicències per a l’ocupació temporal per a l’aprofitament privatiu de 
recursos forestals de parcel.les de titularitat municipal. 

Núm.: 190/2016
Ref.: Trasllat informe referent a l’abocament d’aigües residuals a la xarxa 
municipal d’aigües pluvials i l’acumulació d’aigües residuals amb restes 
de compota de fruita en dos trams de la vorera i l’escocell del carrer Camí 
de Fornells. 

Núm.: 191/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 192/2016
Ref.: Projecte treball i Formació al Gironès. Sol·licitud per equip de suport 
a la neteja d’espais municipals (1 persona amb una durada de 6 mesos).

Els reunits és donen per assabentats.

TRÀMIT VIA URGENT: 
14.2è.- DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 
26 DE PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A CUR-
SOS, JORNADES, TALLERS, CASALS O ALTRES 
ACTIVITATS CULTURALS, DE LLEURE, ESPOR-
TIVES, FORMATIVES O LÚDIQUES I APROVACIÓ 
SIMULTÀNIA DE L’ORDENANÇA NÚMERO 26 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA 
A CURSOS, JORNADES, TALLERS, CASALS O AL-
TRES ACTIVITATS CULTURALS, DE LLEURE, ES-
PORTIVES, FORMATIVES O LÚDIQUES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Aprovar provisionalment la derogació de l’ordenança número 
26 de preu públic per l’assistència a cursos, jornades, tallers, casals o 
altres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives o lúdiques.

SEGON. Aprovar provisionalment, simultàniament a la derogació de 
l’ordenança del primer punt, la imposició de la taxa per la realització 
de cursos, jornades, tallers o casals i altres activitats culturals de lleu-
re, esportives, formatives o lúdiques i l’ordenança fiscal número 26 
reguladora de la mateixa amb la redacció que a continuació s’exposa:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 - 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’AS-
SISTÈNCIA A CURSOS, JORNADES, TALLLERS, CA-
SALS O ALTRES ACTIVITATS CULTURALS, DE LLEU-
RE, ESPORTIVES, FORMATIVES O LÚDIQUES 
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 20 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 (TRLRHL), l’Ajuntament estableix taxes per la prestació del 
servei de cursos, tallers, jornades, casals o altra activitat cultura, de lleure, 
esportiva, formativa o lúdica que es desenvolupin en el municipi de Camp-
llong i de recepció voluntària per l’usuari, organitzat per l’Ajuntament.

L’Ordenança serà d’aplicació a tot el terme municipal de Campllong.

Article 2. Fet imposable
El pressupòsit de fet que determina l’obligació del pagament d’aquesta 
taxa el constitueix la prestació del servei o activitat de cursos, jornades, 
tallers, casals i altres activitats culturals, de lleure, esportiva, formativa o 
lúdica que organitza l’Ajuntament de Campllong.

Que és condició imprescindible i excloent de ser susceptible de subjecte 
passiu, el estar al corrent de les obligacions tributàries i econòmiques 
amb l’Ajuntament de Campllong o algun dels seus organismes autònoms 
o ens dependents. Aquest fet és procedent de revisió d’ofici en qualsevol 
moment per part de l’Ajuntament de Campllong.

Aquesta condició és imprescindible en tot tipus de cursos o activitats, tant 
si són oneroses com gratuïtes.

Article 3. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la taxa d’aquesta ordenança els qui es be-
neficien dels serveis o activitats regulades en aquesta ordenança o, si és 
el cas, els pares o tutors legals si el beneficiari és menor.

Article 4. Naixement de l’obligació
L’obligació de pagar la taxa del curs neix quan s’inicia la prestació del 
servei o realització de l’activitat, si bé l’Ajuntament pot exigir el dipòsit 
previ de l’import total o parcial del servei o activitat.

L’obligació de pagar la taxa de matrícula del curs neix en el moment de la 
formalització del full d’inscripció.

Article 5. Quantia
La quantia de la taxa serà la que s’estableixi a la quota tributària cor-
responent per a cadascuna de les activitats que es realitzin i segons el 
quadre d’annexos que s’estableix a la present ordenança.
L’import de la matrícula és de 10,00 euros per curs.

Article 6.- Bonificacions i exempcions
Els usuaris només disposen de les bonificacions i exempcions expressa-
ment previstes en aquesta ordenança.

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 cadascun dels membres d’una 
família nombrosa.
1.2 A famílies a partir del 3 cursos inscrits, per tant, amb aplicació el 3rt 
i successius cursos inscrits, el 15% sobre la quota del curs inscrit per 
membre familiar. S’entén per nucli familiar, les persones inscrites en un 
mateix habitatge previ acreditació del certificat d’empadronament.

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. Pels casals
2.1 El 15% sobre la quota a pagar per cadascun dels membre d’una fa-
mília nombrosa.

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 d’ofici que concorren els fets necessaris per 
a l’aplicació 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.
No existeix bonificació per la quantia de matrícula per curs.

Article 7. Pagament
El pagament es farà mitjançant efectiu o domiciliació bancària. 
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Per a cursos al Local Social de amb durada superior a 4 mesos amb paga-
ment mensual aquest es farà en els primers set dies de cada mes.

Per a cursos/Tallers, etc. al Local Social de Campllong amb durada d’en-
tre 1 dia i 4 mesos el  pagament serà únic a l’inici de curs.

Pel Casal d’Estiu, el pagament es farà mitjançant efectiu o domicilia-
ció bancària, en els primers set dies de cada mes. La quota a pagar 
serà la que correspongui al servei prestat durant el mes en curs i 
respectant el fet que les quotes es defineixen per períodes de set-
manes complertes. Excepcionalment les quotes de juny es cobraran 
a l’inici de l’activitat. 

Pel Casal de Nadal, es farà un únic pagament a l’inici del servei. 

Les obligacions i condicions de pagament per cada curs o activitats, s’enten-
dran acceptades pel sol·licitant amb la seva firma en el procés de sol·icitud.

Article 8. Baixa en la prestació del servei o activitat
L’usuari pot causa baixa en la prestació del servei o activitat en qualsevol 
moment, en la forma i condicions següents: 

Normes generals: 
Per donar-se de baixa d’un curs/activitat és necessari comunicar-ho 
per correu electrònic a les següents adreces: localsocial@camp-
llong.cat o bé a ajuntament@campllong.cat. També es pot omplir un 
full de baixa disponible a les oficines de l’Ajuntament o al Local social 
i adreçar-la a la persona d’atenció al públic i dinamitzadora del local 
social o a les oficines municipals de l’Ajuntament de Campllong. 

La manca d’aquesta comunicació/preavís serà motiu suficient per NO 
considerar la baixa degudament formalitzada. No s’acceptarà la comu-
nicació verbal.

En qualsevol cas, la baixa a un curs o activitat NO comportarà la devolució 
de la quota de matrícula. 

Si la persona causa baixa sense comunicació de cap tipus, es cobrarà 
la totalitat de la quota per curs o activitat, fins en el moment de la 
baixa d’ofici per part de l’Ajuntament. Es procedirà a la baixa d’ofici del 
sol·licitant del curs quant es detecti la falta d’assistència del sol·licitant 
en el curs durant un període mínim de dues setmanes sense cap tipus 
de notícia.

Tot el que s’ha detallat, sense perjudici de la normativa reguladora espe-
cífica de cada activitat, si s’escau. 

Les baixes es tramitaran adequadament amb aquests terminis de preavís: 

1.1.- Cursos al Local Social de Campllong amb durada superior a 4 mesos 
amb pagament mensual: 
La baixa a un curs o activitat s’ha de comunicar/preavís per escrit (mail 
o comunicació escrita), abans del dia 25 del mes anterior el qual vols 
causa la baixa. (els rebuts de cobrament es giren entre l ‘1 i el 7 del mes 
en curs)

El límit màxim de proporcionar l’import de la quota és la mensualitat.

Per donar-se de baixa a un curs/activitat abans d’iniciar-se aquesta 
s’haurà de comunicar com s’ha dit al primer paràgraf (mail o comunicació 
escrita) i amb una anterioritat de 10 dies abans de l’inici de l’activitat. 
Les baixes no justificades es retornaràn un 50% de la quota establerta. 
Les baixes justificades amb certificat mèdic, per malalties o accidents es 
retornaran en un 90% de la quota establerta. 

1.2.- Cursos/Tallers, etc. al Local Social de Campllong amb durada d’entre 
1 dia i 4 mesos amb pagament únic a l’inici de curs. 

Atès la durada del curs  i l’especificitat de l’activitat, en aquest tipus de cur-
sos no s’admetrà cap baixa a tràmit una vegada formalitzada la inscripció.

1.3.- Casal d’estiu/Nadal
Un cop formulada la inscripció al Casal d’estiu/Nadal dins les dates que 
s’estableixin per cada anualitat i en la qual s’hi detalla el període/torn 
d’assistència a l’activitat, les baixes o anul·lacions d’inscripcions s’haurà 
de comunicar com s’ha dit al primer paràgraf (mail o comunicació escrita) 
i es tramitaran tal com es dirà respecta el total de la quota a pagar per 
l’activitat segons període d’inscripció: 

Les baixes no justificades es retornaran :  
Retorn del 50%, per baixes d’inscripció comunicades com a mínim 14 dies 
naturals abans de l’inici del període/torn.
No Retorn de cap tipus d’import, per baixes d’inscripció comunicades entre 
un dia abans i dins els 13 dies naturals abans de l’inici del període/torn.

Les baixes justificades amb certificat mèdic, per malalties o accidents es 
retornaran en un 90% de la quota a pagar segons inscripció. 

Article 9. Reemborsament de la tarifa
Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament de la 
taxa, el servei o activitat no es presta o desenvolupa, l’import correspo-
nent a la taxa ja pagada i no realitzada del servei o activitat serà retornar 
a qui l’hagi efectuat.

Article 10.- Impagament de la taxa i devolució de rebuts
La falta de pagament de la taxa produeix el cessament immediat de la 
prestació del servei o activitat a l’usuari, sens perjudici del dret a exigir el 
pagament de taxes meritats.

Les devolucions de les quotes domiciliades es cobraran al mes següent en 
la seva totalitat inclosos els recàrrecs o comissions que suportés l’Ajunta-
ment en el cobrament del rebut pel fet de ser retornat. 

Article 11. Procediment de constrenyiment   
Els deutes per taxa es poden exigir pel procediment administratiu de 
constrenyiment.

Article 12. Gestió del tribut
La gestió del tribut s’iniciarà per mitjà d’una declaració tributària corres-
ponent al full d’inscripció en els cursos del local social, on l’obligat tributari 
manifesta davant l’administració la futura realització del fet imposable.

Feta la declaració tributària, l’administració seguirà el procediment amb 
l’oportuna liquidació provisional la qual serà notificada a l’obligat tribu-
tària de conformitat amb el contingut estipulat a l’article 102.2 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària i segons allò establert al 
títol III, capítol II i secció 3ª. La corresponent liquidació provisional s’haurà 
de satisfer de la forma i pel mitjà que es determini en l’article 7 d’aquesta 
ordenança.

Disposició final primera
La present ordenança entrarà en vigor una vegada complimentat el tràmit 
de publicació preceptiva en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Disposició final segona
A partir del curs 2017-2018 i successius, la bonificació prevista a l’article 
6, apartat 1.2, relativa a famílies a partir de 3 cursos inscrits en el local 
social de Campllong, serà del 10%.
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QUADRE D’ANNEXOS
CURSOS LOCAL SOCIAL

Cursos durada superior a 4 mesos
(pagament mensual)

Cursos durada màxima de 4 mesos
(pagament únic a l’inici de curs)

Cursos en règim de sessions
(pagament únic a l’inici de curs)

Curs Taxa Curs Taxa Durada Taxa

Fun english 20,00 Gimnàs de manteniment
(socis casal jubilats Campllong) 30,00

1 sessió 12,00

Learning with a smile 20,00 2 sessions 25,00

Anglès infantil 30,00 Gimnàs de manteniment
(no socis casal jubilats Campllong) 40,00

3 sessions 30,00

Anglès juvenil 1 30,00 4 sessions 45,00

Anglès juvenil 2 30,00 Informàtica avançada
(socis casal jubilats Campllong) 30,00

5 sessions 50,00

Classes de repàs grup 10,00 6 sessions 60,00

Jo t’explico un conte i junts fem ioga 20,00 Informàtica avançada 
(no socis casal jubilats Campllong) 40,00

7 sessions 80,00

Ioga amb infants 20,00 8 sessions 90,00

Les 3 "c" (calma, connexió i con-
centració) 20,00

Hofmann
28,00

Ioga "hatha" 30,00 Photoshop 75,00

Ioga nidra 15,00 Creació d’àlbum fotogràfic amb Photoshop 40,00

Condicionament físic 20,00 Retoc de fotografies amb Photoshop 90,00

Anglès iniciació I 20,00 Telèfons mòbils intel·ligents 55,00

Anglès iniciació II 30,00 Fotografies Power Point 46,00

Anglès First Certificate 30,00 Ús bàsic de word i excel 75,00

Anglès pre-intermediate 30,00 Xarxes socials 84,00

Anglès conversa 30,00 Telèfons mòbils intel·ligents 2 65,00

Francès inicicació 20,00 Planificar vacances internet 37,00

Francès II 30,00 Organització de fotografies 55,00

Alemany iniciació 20,00 Dropbox i WeTransfer 28,00

Italià iniciació 20,00

Xinès iniciació 20,00

Zumba kid 20,00

Zumba (1 dia/setmana) 15,00

Zumba (2 dies/setmana) 25,00

Zumba (3 dies/setmana) 30,00

Zumba (4 dies/setmana) 35,00

Zumba gold 20,00

Hipopressius (1 dia /setmana) 20,00

Hipopressius (2 dies /setmana) 30,00

Salsa sense parella 20,00

Salsa amb parella 36,00/
parella

Freedance 20,00

CASALS

Activitat Taxa

Casal de Nadal 65,00
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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
DEL PLE  DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 
2016 

1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CON-
VOCATÒRIA
Els reunits per unanimitat ACORDEN declarar, ratificar i aprovar la 
urgència de la convocatòria de la sessió plenària.

2n.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: TRANSFERÈN-
CIA DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES DE DIFE-
RENTS ÀRRES DE DESPESA, Exp. 8/2016. APRO-
VACIÓ INICIAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - APROVAR inicialment l’expedient de transferència de 
crèdit TCD 8/2016 del pressupost de despeses de la Corporació, que 
tot seguit es detalla:

Partides que es proposen augmentar

Partida
Denominació Import

Org. Fun. Eco.

- 430 227 Promoció econòmica 5.700 €

- 4311 226 Fira Comarcal de Primavera 13.900 €

Total 19.600 €

Partides que es proposen minorar

Partida
Denominació Import

Org. Fun. Eco.

- 011 310 Interessos préstecs 200 €

- 150 130 Retribucions personal laboral fix Brigada 6.300 €

- 170 210 Neteja de franges protecció incendis 4.000 €

- 231 480 Ajuts socials i a persones depenents 500 €

- 337 131 Retribucions personal laboral 
temporal casals 4.000 €

- 337 160 Seguretat social personal casals 2.400 €

- 912 100 Retribucions càrrecs electes 100 €

- 920 151 Gratificacions personal 
funcionari Ajuntament 100 €

- 920 160 Seguretat Social personal
oficines Ajuntament 1.800 €

- 920 162 Formació del personal 200 €

Total 19.600 €

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN DE DATA 22 DE DESEMBRE 
DE 2016

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 10 DE 
NOVEMBRE DE 2016
Els reunits acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la 
sessió de data 10 de novembre de 2016, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors.

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

PRIMER.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment corpora-
tiu, les subvencions o ajuts que tot seguit es diran: 

NRE: 1743 DEL 24/11/2016

ACORD: Agència de Residus de Catalunya

DATA ACORD: 23/11/2016

EXPEDIENT: 65

CONCEPTE: Millores camins 

IMPORT SUBVENCIÓ:  5.944,32 €.

JUSTIFICACIÓ ABANS DEL 28 de desembre de 2018

IMPORT A JUSTIFICAR: 9.692,58 €.

NRE: 1724 DEL 16/11/2016

ACORD: Direcció general de Joventut – Generalitat de Catalu-

nya. 

CONCEPTE: Activitats ens locals sense PLJ – Foment de la inte-

racció juvenil mitjançant formació i activitats diverses. 

IMPORT SUBVENCIÓ: 500 €.

ACORD: Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputa-

ció de Girona: Sessió del Consell Rector de Dipsalut de data 

8/11/2016

CONCEPTE: Activitats de promoció de la Salut PM07

EXPEDIENT: 2016/2326

IMPORT SUBVENCIÓ: 1.076,08 €.

IMPORT BASE SUBVENCIÓ: 3.000 €.

JUSTIFICAR ABANS DE: abans 25 de gener de 2017.

ACORD: Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputa-

ció de Girona: Sessió del Consell Rector de Dipsalut de data 

8/11/2016

CONCEPTE: Rosegadors i mosquit tigre

EXPEDIENT: 2016/1790

IMPORT SUBVENCIÓ: 1.374,61 €.

IMPORT BASE SUBVENCIÓ: 2.041,37€
JUSTIFICAR ABANS DE: abans 8 de febrer de 2017.
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ACORD: Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputa-

ció de Girona: Sessió del Consell Rector de Dipsalut de data 

8/11/2016

CONCEPTE: Despeses derivades de l’ús de consultoris locals 

EXPEDIENT: 2016/133

IMPORT SUBVENCIÓ: 1.600 €.

IMPORT BASE SUBVENCIÓ: 1.780,97 €

JUSTIFICAR ABANS DE: abans 1 de desembre de 2016

3r. RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ CONCE-

DIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A 

LA PUBLICACIÓ DEL LLIBRE “CAMPLLONG: 

CRÒNICA DEL SEGLE XX”

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Renunciar a la subvenció atorgada per part de la 
Diputació de Girona pel Departament de Comunicació Cultural, 
amb expedient núm. 2016/2103 per un import de 2.790 €,  amb 
destinació a la publicació del llibre "Campllong: Crònica del se-
gle XX". 

4t.- ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “INSTAL·LACIÓ 

SISTEMA FONOABSORVENT I ADQUISIÓ DE 

TERRA PROTECTOR DEL PAVELLÓ POLIVA-

LENT” 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la memòria valorada de l’actuació de mi-
llora de les condicions acústiques interiors del pavelló existent 
al municipi de Campllong redactada per la tècnica municipal 
en data 2 de desembre de 2016 en relació l’actuació d’instal·
lació de panells acústics absorbents, amb un pressupost de 
vint-i-dos mil cinc-cents tretze euros amb setanta-un cèntims 
d’euro (22.513,71 €) més quatre mil set-cents vint-i-set euros 
amb vuitanta-vuit cèntims d’euro (4.727,88 €) corresponents 
a l’IVA.

SEGON.- Adjudicar el contracte de subministrament de pa-
viment de capa protectora de taraflex a l’empresa VIA GLO-
BAL FLOORING per un import de sis mil tres-cents onze euros 
(6.311,00 €) més mil tres-cents vint-i-cinc euros amb trenta-un 
cèntims d’euro (1.325,31 €) corresponents a l’IVA.

TERCER.- Adjudicar el contracte d’obres d’instal·lació de 
panells acústics absorbents a l’empresa GRAVIS MUNTATGES 
ESCENOGRÀFICS, S.L.U per un import de dinou mil nou-cents 
quaranta-sis euros amb seixanta-set cèntims d’euro (19.946,67 
€) més quatre mil cent vuitanta-vuit euros amb vuitanta cèntims 
d’euro (4.188,88 €) corresponents a l’IVA.

QUART.- Aprovar la despesa total per ambdues actuacions  
esmentades anteriorment, d’import trenta-un mil set-cents 
setanta-u euros amb setanta-vuit cèntims (31.771,78 €), inclòs 
l’IVA, en càrrec a l’aplicació pressupostària 933 632.

 
5è.- AJUTS DIVERSOS. CONCESSIÓ 

IES. CASSÀ DE LA SELVA

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Atorgar a l’Institut d’Ensenyament Secundari (IES) 
de Cassà de la Selva un ajut de 150 € amb la finalitat i destina-
ció exposades.

SEGON.- Condicionar el pagament de l’esmentat import a la 
presentació prèvia de factures originals o còpies compulsades 
per import igual o superior a l’atorgat, en un termini màxim de 
31 de juliol del 2017 i pel funcionament del curs escolar 2016-
2017.

AMPA LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG “EL TRACTO-

RET”. CONCESSIÓ AJUT ECONÒMIC.

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Atorgar amb la finalitat exposada un donatiu d’im-
port 150 €. A L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) 
de la Llar d’infants de Campllong. 

SEGON.- Condicionar el pagament de l’esmentat import a la 
presentació prèvia de factures originals o còpies compulsades 
per import igual o superior a l’atorgat, en un termini màxim de 
31 de juliol del 2017 i pel funcionament del curs escolar 2016-
2017.
 

CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER. ATORGAMENT AJUT 

ECONÒMIC SOL·LICITAT. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Atorgar amb la finalitat exposada un donatiu d’im-
port 150 € a l’associació AECC-CATALUNYA CONTRA EL CÀN-
CER.

6è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el l’Alcalde en funcions 
proposa informar als assistents de les següents comunicacions 
rebudes (NRE 1665 AL 1894 (excepte factures)) per tal que els 
reunits se’n  donin per assabentats.
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MILLORA A LA ZONA D’EQUIPAMENTS I A LA ZONA VERDA MUNICIPAL
El 17 de novembre es va acabar la instal·lació d’una tanca a la 
pista poliesportiva exterior i a la zona de jocs infantils, al cen-
tre del nucli urbà de Campllong (davant de l’Ajuntament), amb 
la intenció de garantir-ne la seguretat dels usuaris.
La tanca, de fusta tipus anglesa, s’ha instal·lat a tot el períme-
tre de la pista, salvaguardant una franja perimetral per als es-
pectadors i per accés i pas de vianants aliens a l’activitat. S’hi 
han instal·lat tres portes d’accés que donen al c. de l’Església 
i el c. de la Rectoria.
La instal·lació ha estat finançada amb un 62% per la Diputació 
de Girona dins el programa de subvencions per "actuacions 
urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funciona-

litat dels equipaments esportius". La resta de despesa ha estat 
a càrrec de l’Ajuntament de Campllong. 
Per altra banda, s’ha refet el tancament vegetal perimetral del 
parc infantil que hi ha entre el c. del Remei i el c. Sant Dionís. 

ACTUACIONS DIVERSES AL SISTEMA VIARI DEL NUCLI URBÀ

MILLORA I MANTENIMENT ALS EDIFICIS MUNICIPALS

El novembre es van fer les feines de 
manteniment al cementiri munici-
pal, com ara treballs de jardineria, 
repintat de la porta d’entrada i de la 
plataforma mòbil, entre altres. 
A l’Església Parroquial s’han fet 
actuacions per a la millora de la 
sonorització exterior de l’edifi-
ci, assumides per la Parròquia i 
l’Ajuntament.
Al Local Social també s’ha millorat 
la instal·lació  per permetre veu-
re canals de televisió digital a les 

pantalles de les dues sales polivalents de la planta pis.
Per altra banda, al Local Social s’han substituït les llumi-
nàries que hi havia amb làmpades halògenes a les zones 
comunes (passadissos i escala), als banys, al bar, al res-
taurant, a la biblioteca, al telecentre i a l’aula de repàs 
per lluminàries downlights 
de led, per tal de millorar 
l’eficiència energètica de 
l’edifici. 
L’actuació està subvenciona-
da amb un 90% per la Diputa-
ció de Girona, dins la campa-
nya del Pla a l’Acció de 2016. 

ACTUACIONS A CAMINS PÚBLICS RURALS I A RUTES VERDES MUNICIPALS

Durant el novembre s’han efectuat els treballs de sega dels marges de diversos camins públics 
rurals del municipi, per tal de garantir la visibilitat i seguretat dels vehicles i usuaris d’aquests 
camins i per al seu correcte manteniment. El darrer trimestre de l’any també s’han realitzar feines 
de manteniment de les rutes verdes, així com s’ha instal·lat un banc a la ruta verda del veïnat de 
la Bruguera.

El gener han finalitzat els 
treballs de repavimentació 
de la vorera del carrer de la 
Bugantona del nucli urbà, el 
paviment de la qual estava 
malmès a causa de les arrels 
dels arbres que hi havia als es-
cocells i que l’havien trencat i 
aixecat. S’han aprofitat els treballs de pavimentació per eliminar 
alguns escocells i s’han plantat quatre castanyers en els que 
s’han mantingut. 
Actualment s’estan realitzant les actuacions per al tancament 
parcial definitiu d’un tram del c. Església, a l’alçada dels equi-

paments municipals, que fins 
aleshores estava tancat par-
cialment de forma provisional 
amb barreres de formigó ti-
pus New Jersey, per garantir 
la seguretat als usuaris dels 
equipaments. Concretament 
s’han instal·lat quatre pilones 
desmuntables i les senyals verticals corresponents per impedir 
l’accés de vehicles als equipaments pel sud i per limitar l’accés 
pel nord, permetent el pas únicament als vehicles autoritzats, 
que són els usuaris de la llar d’infants, del pavelló esportiu, de 
la carteria i del contenidor de poda.
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Començar el curs escolar ha dut remenament com cada any a 
les instal·lacions del Local Social. Cal centrar-nos després de la 
Festa Major i l’activitat frenètica que aquesta comporta a la di-
vertida monotonia i moviment de petites multituds que aporten 
les activitats i els cursos del Local.

Durant el mes de setembre es van dur a terme les inscripcions a 
més de 49 cursos dels quals se n’han acabat oferint 26. Aquest curs 
hi participen 147 alumnes entre totes les activitats proposades que 

LOCAL SOCIAL
fa que estiguem molt contents de la nostra capacitat com a centre. 

Ja sabeu que sempre estem oberts a noves idees que podem in-
tentar casar amb els cursos que ja oferim. Per exemple, aquest 
any ens varen proposar fer un d’italià i té un gran èxit, com tam-
bé el curs d’anglès first, curs de mòbils intel·ligents, etc.

Un cop tot ben lligat i organitzat han anat passant els mesos i el 
fred ens ha embolcallat a tots, s’acostava el Nadal, i com és cos-
tum al Local, vam proposar cursos de cuina d’aquesta temàtica 
per a petits i grans. I tot i que el curs de cuina de petits en an-
glès no va tenir massa sortida, el de grans va ser un èxit. Aques-
ta formació va ser impartida per la Montse Busquets i va fer un 
menú per llepar-se’n els dits que va deixar a tothom bocabadat.
Però sabeu què? Us direm un secret, a partir d’aquest nou any 
2017 ens hem proposat doblar els cursos de cuina i encarar-ne 
uns quants cap a la rebosteria amb la gran professional Gemma 
Clofent. Us animareu a venir a veure-la?

A principi d’octubre, havent passat ja del tot aquest calorós estiu, 
els jubilats de Campllong ja vam posar fil a l’agulla i vam comen-
çar a realitzar les nostres activitats setmanals: que si gimnàs de 
manteniment, que si informàtica per a jubilats, etc.

A més, no us penseu pas, que també anem tots els berenars, di-
nars i balls que tenim organitzats. Ara bé, durant l’octubre, una 
noia molt simpàtica, l’Anna Rosa Camps, ens va venir a fer dues 
xerrades farmacèutiques molt interessants: "Què cal saber de la 
diabetis" i "Què cal saber del colesterol". Les dues ens van agradar 
molt ja que són coses molt interessants i molt importants en el 
nostre dia a dia.

Durant el novembre vam continuar amb les nostres anades i vingu-
des, vam fer un dinar amb el president i membres de la federació 
de casals i entitats de les comarques gironines amb la qual estem 
enllaçats. El dinar es va dur a terme al Local Social, on hi va anar 
el nostre president l’Eduard Felip i diversos membres de la junta.

Aquell mes, també va ser molt especial i important per a nosaltres 
perquè es va fer l’Homenatge a la gent gran. Un acte molt bonic 
on tots i totes hi estàvem convidats.  Ens va agradar moltíssim.
I per no quedar-nos parats de cara al nou any encara per arribar, 
li vam demanar a la Sara que organitzés l’excursió que ens va 

agradar tant l’any anterior; anar a veure el Circ Internacional de 
Figueres. Es veu que ja s’ha pogut pactar tot per anar-hi el dissab-
te dia 18 a les 12 del migdia. És un espectacle tan bonic que obren 
l’excursió a tot el poble perquè vingui tothom qui vulgui.

I finalment explicar-vos que com cada any, just abans de Nadal, 
els Jubilats i Jubilades de Campllong hem fet el pessebre a l’en-
trada del Local Social. Allà hi ha fet un goig increïble durant totes 
les festes. I de tan contents que n’estem, fins i tot us en volem 
posar una fotografia. Què us sembla?

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
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Hola a tots! Ja hem començat un 
nou any. Que ràpid passa el temps 
i quantes activitats hem fet!

Com que va venir la tardor, vam 
anar a fora a passejar i a veure  
com les fulles dels arbres  canvien 
de colors i acaben a terra. Com ens 
agrada sortir a fora!!! També vam 
celebrar la Castanyada amb la Cas-

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
tanyera i  els nostres avis, com ens agrada que vinguin els avis 
a veure’ns. 

De seguida va arribar el Nadal i amb ell un munt d’il·lusions i 
activitats!!! Tornant de les vacances de Nadal han començat 
uns nens/es nous que són molt petitons i les senyoretes ens 
han dit que entre tots hem d’ajudar-los a adaptar-se, així que 
ja us anirem explicant com va tot... 

Els nens i nenes de la llar d’infants el Tractoret! 

Passejant a la tardor

Foto de grup Recollint fulles de terra

La castanyera! Activitat de Nadal Arriben nens nous a la Llar!

Ben ambientats per Nadal!
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Aquest últim trimestre de 2016 des de 
l’AE Campllong hem seguit activament 
involucrats amb les activitats del nostre 
poble. Ja sigui col·laborant amb la resta 
d’organismes del municipi, com l’Ajunta-
ment o el Museu del Camp, o organitzant 
les activitats que ja des de fa temps hem 
assumit com a pròpies. 

D’aquestes últimes hem de destacar la marxa popular que va 
tenir lloc el 6 de novembre passat. Com tots segurament sa-
beu, aquesta marxa, de caràcter més que popular, es repe-
teix els últims anys amb dos recorreguts, un de 9 quilòmetres 
i l’altre de 16, i sortida lliure. Així aquest 6 de novembre ens 

vam llevar amb certa 
preocupació, i és que 
el dia no acompanyava 
gens ja que plovia. No 
molt, però era un dia 
gris i lleig, i era fàcil 
que els participants, 
veient el panorama, 
optessin per tornar 
cap al llit. Tot i així, 
no ens podem queixar: 
128 valentes i valents 
van prendre la sortida. 
Això sí, cadascú al seu 
aire. La sortida era a 
partir de les 8:30h del 
matí, i ens vam trobar, 
des dels que  abans de 

les 8 ja havien sortit, i amb prou feines ens van donar temps 
a coure les botifarres que els esperaven a la tornada. A les 
que van sortir passades les 9 per fer la marxa llarga, tot pas-
sejant els gossos, assegurant-se un cop més ser les últimes 
d’arribar. I a sobre, mentre el pobre Miquel les esperava 

amb la barbacoa oberta, elles, sense dir res, van optar per 
anar directament al Local Social a fer unes braves per estar 
ben calentetes. Sònia i Judith esperem tornar a comptar amb 
la vostra participació el proper any ;). 

Tal i com comentàvem el 9 de novembre va ser un dia mogut, 
ja no vam guardar la barbacoa. A la tarda teníem la casta-
nyada (foto) . Ja no plovia, així que unes 150 persones es van 
animar a venir a berenar amb nosaltres. Botifarres i casta-
nyes per fer un bon berenar-sopar, ja sigui a dintre del local, 
o a la vora del foc, regant-ho tot plegat amb vi i moscatell. La 
millor manera de fer passar el fred.

El 18 de desembre el poble es va involucrar un cop més amb 
la Marató de TV3. Per tal de promoure la participació nosal-
tres des del poble s’organitzen diferents activitats, algunes 
d’elles de caràcter esportiu, com el triangular de futbol sala 
que cada any organitza el Casalrock, o la caminada i la sor-
tida amb BTT que organitzem nosaltres. Aquest cop van ser 
30 persones les que van desafiar el fred per sortir a pedalar 
amb nosaltres. Com sempre unes bones botifarres per es-
morzar posaven fi a les activitats. Tota la recaptació integra 
es va destinar en favor de la Marató.

Amb aquestes ja vam arribar a Nadal, i un cop més vam aju-
dar als nostres amics del Museu del Camp a organitzar la 
Quina, que com cada any va ser un èxit de participació. El 
local social quasi se’ns va quedar petit per acollir les apro-
ximadament 350 persones que venien cada dia a passar la 
tarda i, amb una mica de sort, sortir carregada per emplenar 
el rebost. 

Des de la AE Campllong us volem animar a participar de les 
activitats que organitzem, o a proposar-nos-en de noves. Si 
voleu estar informats del nostre dia a dia, ho podeu fer a tra-
vés de la nostra pàgina de Facebook, o a través de la nostra 
web www.aecampllong.cat. Hi sereu tots benvinguts.  

AE CAMPLLONG

El Museu d’eines Antigues i Oficis tradicionals de Campllong, va 
fer el  6 de novembre passat unes portes obertes, per tal que 
els veïns de Campllong donants de peces i aquells aficionats a 
les peces antigues d’arreu, poguessin fer una ullada a les quasi 
1.300 peces catalogades. Durant aquesta visita, el públic va po-
der admirar el treball de restauració que s’han fet en l’àmbit de 
"Carreter", així com la possibilitat de donar una ullada a les més 
de 150 peces noves que s’han incorporat aquest any.

El fet d’haver realitzat les portes obertes el mes d’abril dins 
el marc de la Fira Comarcal de Primavera, va provocar que 

l’afluència de públic fos una mica més reduïda que el darrer 
any, la qual cosa ens ha de dur a reflexionar el format en que 
l’entitat vol participar en les activitats en les que el Museu 
vol estar present al llarg de l’any. En tot cas, creiem que el 
portes obertes anual té tota la raó d’ésser, ja que en aquesta 
diada es conviden expressament a tots els donants d’eines, 
i sempre ha servit de revulsiu per animar a nous donants.

Agraïm la participació a la festa de la Colla de gegants; gra-
llers, timbalers de Campllong... que varen animar la festa. 
L’any vinent, més i millor. 

JORNADA DE PORTES OBERTES DEL MUSEU DEL CAMP DE CAMPLLONG
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Aquest novembre passat varem celebrar a Campllong l’Ho-
menatge a la gent gran del nostre municipi. Aquests homes 
i dones a qui tant devem. Gent que tenen un llarg recorregut 
a la seva vida i d’haver afrontat tota mena de circumstàncies: 
agradables, desagradables... Ens ensenyen moltes coses i, so-
bretot, ens demostren constantment que la persona senzilla, 
callada i prudent és la que transmet més lliçons, l’experiència 
és un grau....

La diada s’inicià amb una missa amenitzada per la Coral de 
Sant Andreu Salou a qui, des d’aquí vull fer expansiu el nos-
tre agraïment per la seva grata col·laboració.  L’acte central 
coordinat per la Sara que tant estimen els nostres avis, fou el 
dinar al Local Social, amenitzat per l’orquestra Costa Brava i 
servit per un molt bon grup de voluntaris/es  sense els quals 
no hauria estat possible. Vull donar-vos el meu sincer agraï-

ment, gràcies de debò.
A l’acte en sí varen assistir unes dues-centes persones. Entre 
ells, cinquanta varen rebre homenatge i el de més edat, el Sr. 
Lluís Hereu de 96 anys.

Un cop més l’alcalde el Sr. Lluís Freixes en el seu discurs 
d’aquesta diada fa referència a la col·laboració intergenera-
cional i  a la gran vàlua de la gent gran en la nostre localitat. 

Un homenatge emotiu que ens anima des del consistori a tre-
ballar més per tots vosaltres, perquè tingueu un envelliment 
digne, actiu i participatiu en una societat canviant. 

Quina riquesa és viure envoltat de persones grans com les que 
tenim al nostre poble.
Sílvia Bosch Agustí

HOMENATGE A LA GENT GRAN DE CAMPLLONG
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Enguany ha sigut la vint-i-cinquena edició de la "Marató de 
TV3", organitzada per recollir fons per destinar-los a la in-
vestigació, aquest dedicada a l’ictus i lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques, des de l’Associació de Fires i Fes-
tes de Campllong i amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Campllong ens hem sumat per desè any consecutiu a aquest 
esdeveniment organitzant diferents activitats. 

El dissabte dia 3 de desembre es va organitzar el Xè Tast 
de vins: "Menú festiu amb maridatge de vins i caves per la 
Marató de TV3" a càrrec del sumiller Eduard Solà, de vins i 
licors Grau de Palafrugell, amb la col·laboració d’en David, 
l’Òscar, la Montse, la Mònica i la Roser, i la col·laboració 
de Lumvi i el Restaurant Can Xiquet de Campllong; el dia 17 
es va organitzar una ballada de country al Local Social; i el 
dia 18 de desembre es van organitzar diferents activitats 
adreçades a grans i petits: Partits de futbol sala solidari; 
Caminada popular; Pedalada popular i Torneig de tennis tau-

la organitzats per l’AE Campllong; Esmorzar popular; Taller 
d’activitats infantils a  càrrec de l’AMPA de La Llar d’Infants 
de Campllong "El Tractoret"; i fi de festa amb l’Actuació de la 
Colla Gegantera de Campllong.

Volem agraïr a tothom qui va fer possible l’organització de 
tantes activitats, juntament amb l’aportació de coques ca-
solanes per a l’esmorzar. Aquest conjunt d’activitats va fer 
possible recaptar 2.560 €! per la Marató de TV3. 
Moltes gràcies!!

MARATÓ DE TV3
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Aquest any, i ja en portem uns quants, el Museu d’eines antigues 
i Oficis Tradicionals, amb la col·laboració de la AEC (Associació 
Esportiva Campllong), el suport de l’Ajuntament i el patrocini 
desinteressat de moltes empreses establertes a Campllong i 
rodalies, ha pogut fer quina 3 dies: Nadal, Sant Esteve i Any nou. 

L’assistència del públic va ser espectacular tots tres dies amb un 
ple a la sala gran. Per Sant Esteve, vàrem habilitar a més la sala 
petita que també va quedar ben plena. Sembla que cada any la 
"Quina de Campllong" guanya seguidors i és que Deu n’hi do la 
"marxa" que porta la Quina en premis, amb tres premiats per tira-
da (línia, doble línia i Quina) amb multitud de bons premis (aquest 
any, cada dia una televisió de 32"), cada dia sopars als restaurants 
del poble (Can Barris, Can Xiquet, Can Canyet, Local Social...), cada 
dia un cap de setmana de 3 dies a escollir, 1 xai... I l’últim dia, un 
carretó a  vessar de manduca més una televisió, amb multitud de 
caixes de cava, de vi, pernils, obsequis, vals i més de un centenar 
de lots de Nadal. I també, cal dir-ho, uns canaris que saben xiular, 
vaja que no són muts. Tot plegat dona ànims per l’any vinent 
fer-la encara més grossa. Bon any i fins l’any vinent!
L’organització

QUINA

Sincerament, aquest any s’ha de començar aquest escrit do-
nant les gràcies a tots aquells que heu estat partícips d’aques-
ta activitat i l’heu feta possible. 

Enguany es va fer la Missa del Gall, amb acompanyament mu-
sical de l’Albert, la Mar i en Jaume, cantada de nadales de la 
mainada, representació dels Pastorets, cagatió pels menuts i 
xocolatada.

I ha estat gràcies a l’empenta dels petits i no tan petits actors que 
tenim a casa ja que alguns que havien plegat l’any anterior perquè 
es veien ja grans, s’hi han tornat a enganxar aquest any en veure 
que si no s’hi sumaven no es faria l’acte per falta de gent.

Recordo que amb l’arribada de Mn. Miquel, quan jo tenia 8 o 
9 anys, van començar els pastorets a Campllong. No són cen-

tenaris, ja ho sé, però si ho compto quasi són 25 anys des 
d’aquells primers pastorets que molts recordem amb molta 
emoció i molts nervis.

Des d’aquells primers pastorets n’hi ha hagut molts i cadascun 
amb les seves anècdotes. No sé si hem arribat a la seva fi, 
espero que no, i entenc que pels pares la nit de Nadal és un 
mal dia i que algun any fa força fred. Però també entenc i veig 
que, per l’experiència de tots els que hi hem passat, és una 
manera d’interacturar i conèixer els veïns del nostre poble, 
ja sigui perquè no van al mateix col·legi, perquè no fan les 
mateixes activitats o un cúmul de circumstàncies, i si no fós 
per aquestes poques activitats que es fan a Campllong ni es 
coneixerien. I és que el que és bonic de viure en un poble petit 
com el nostre és gaudir-ne  poder conèixer els veïns.
Roser Freixas Puig

MISSA DEL GALL I PASTORETS
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Un any més, a Campllong hem pogut celebrar i gaudir de la 
presència dels Carters Reials i dels Tres Reis d’Orient.

Com cada any, els Carters Reials van venir a visitar-nos, aquest 
any el divendres 30 de desembre a les 6 de la tarda. Venien a 
buscar les cartes dels nens i nenes del poble, i de més enllà! 
Van arribar a Campllong amb moltes ganes, ja fa uns anys que 
vénen i els agrada molt el nostre tracte acollidor i familiar.

Quan ens van comunicar el dia que vindrien, ho vam anunciar a 
totes les cases del poble perquè ningú faltés a l’esperada trobada. 
I així tots els nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, avis i àvies 
van tenir l’oportunitat de venir a portar la seva carta als Reis.

Al cap d’uns dies, el dijous 5 de gener a la tarda, van arribar al 
nostre poble els Tres Reis d’Orient! Era una tarda molt freda, 
i amb un xic de vent. Els Reis, però, venien molt ben preparats 
i a més aquest any ens van sorprendre amb novetats. A part 
de la seva Carrossa ens van venir a visitar amb cinc preciosos 
cavalls, tots ells amb els seus patges.

CARTERS REIALS I CAVALGADA DE REIS
Van fer la rua pel poble saludant i donant caramels a tothom, 
grans i petits, i finalment van aparcar la carrossa davant del 
Local Social. El senyor Alcalde els va donar la benvinguda i els 
va donar pas ràpidament a la sala gran del local, a fora feia 
massa fred.. I era on els havíem preparat còmodes butaques 
perquè poguessin saludar a tothom que ho desitgés.

Van escoltar les peticions i demandes de tothom qui va pujar, els 
van donar més caramels, un detallet i fins i tot una mica de carbó... 

Per acabar la festa i fer passar el fred, en Xicu del restaurant 
del Local, va preparar una deliciosa olla de xocolata desfeta, 
amb melindros o coca de sucre. Moltes gràcies Xicu!

Un cop va haver pujat tothom, els Tres Reis d’Orient es van 
acomiadar. Van demanar que sobretot deixéssim els camins 
per arribar a casa ben il·luminats, i ens van desitjar un molt 
bon any a tots.

Moltes gràcies i fins l’any que ve!!!

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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Objectiu impossible! Això és el que pensa la majoria de la 
població sobre fer un bon esmorzar. Ens fa mandra, no hi ha 
temps i no hi ha gana!!!

L’esmorzar es considera el menjar més important del dia que, 
després de moltes hores de descans, activa el nostre meta-
bolisme i serveix per repostar els minerals i vitamines que el 
nostre organisme ha utilitzat mentre dormíem. Un esmorzar 
equilibrat contribueix a repartir calories durant el dia, i a més 
ens dóna la seguretat d’aportar al nostre organisme els nutri-
ents necessaris, especialment en el període escolar.

Fer un bon esmorzar contribueix tan al rendiment físic com 
intel·lectual. És el menjar fonamental de cada dia. A més, l’es-
morzar basat en la dieta mediterrànea és un dels més sans i 
recomanats. Es diu que cal dedicar-li un mínim de 15 minuts i 
que ha de ser un moment de tranquil·litat i relaxació 

Què passa si no esmorzem ?
La falta de glucosa produeix:
- Decandiment
- Manca de concentració
- Mal humor
- Manca energètica
- Descens en el rendiment, sobretot en edat de creixement
- Seguir una dieta de poca qualitat
- Mals de cap

Si ens saltem l’esmorzar, estressem el nostre mecanisme, ja 
que no troba l’energia necessària per suportar un dia de feina. 
En estar estressat, el cos reacciona alliberant substàncies que 
el fan més lent i això produeix que emmagatzemem més calori-
es. La falta de glucosa, que produeix el dejuni matiner, empeny 
el nostre organisme a cremar les reserves energètiques.
 
Beneficis de l’esmorzar
- Millora de l’estat nutricional
- Ajuda a millorar la ingesta de la major part dels nutrients

- Seguir una dieta menys greixosa i més rica en fibra , vitami-
nes i minerals
- S’accelera el metabolisme i afavoreix la prevenció de 
l’obesitat
- Millora la concentració
- Contribueix a l’alt rendiment 

L’esmorzar perfecte
Per a que sigui saludable i complet ha d’incloure almenys un 
aliment dels següents grups d’aliments:

- Grup dels làctics: llet, iogurt, formatge …
- Grup dels cereals: pa, cereals d’esmorzar, galetes...
- Fruita: sencera o en suc...

Alguns exemples...
- Llet amb galetes i suc de taronja natural
- Llet amb cacau i cereals d’esmorzar amb una pera
- Un iogurt natural amb torrada amb melmelada i una poma
- Pa amb tomàquet i formatge i maduixes
- Llet amb pa torrat i mandarines
- Un iogurt natural amb cereals d’esmorzar i un suc de fruita
- Un batut de iogurt amb bastonets de pa i cireres

Conclusions
Podem dir doncs que el fet d’esmorzar o no afecta el nostre 
estat físic, psíquic i nutrional. Les persones que esmorzen 
mantenen el pes saludable millor que les persones que no 
ho fan. Repartir calories de manera diària en 4 o 5 àpats 
ajuda a no acumular-les i així cremar-les de manera pro-
gessiva.

Seguir una alimentació saludable no només requereix obtenir 
tota l’energia i calories que el nostre cos necessita sinó que es 
tracta de donar al nostre cos els nutrients que necessita per 
contribuir al nostre sistema immunitari.

Equip del Consultori mèdic de Campllong

LA IMPORTÀNCIA DE L’ESMORZAR

El dissabte 14 de gener passat vàrem inaugurar el nou servei 
de Deixalleria mòbil a Campllong, que es prestarà el segon 
dissabte de cada mes. És una aposta clara de l’Ajuntament per 
facilitar el reciclatge al nostre municipi, evitant l’obligatorietat 
d’anar a la Deixalleria de Cassà de la Selva, encara que aques-
ta també es pot fer servir. A l’acte va assistir-hi el vicepresi-
dent del Consell  Comarcal del Gironès, el Sr. Joaquim Roca 
i Ventura amb una àmplia presència de públic i gran interès 
dels nostres veïns pe nou servei.

Presentant la targeta que s’entrega a la mateixa Deixalleria 
Mòbil a l’Ajuntament segellada sis vegades l’any, juntament 
amb l’acceptació del compromís cívic ciutadà, podreu gaudir 

d’una bonificació per la propera anualitat 2018 en el rebut de 
la taxa d’escombraries. Esperem que tragueu el màxim profit 
d’aquest nou servei!!!

INAUGURACIÓ DE LA NOVA DEIXALLERIA MÒBIL
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La  vida del poble

El  servei de suport psicològic 
– teràpia familiar (SPTF) és un 
recurs vinculat als serveis bà-
sics d’atenció social de  Camp-
llong  al qual poden accedir els 
ciutadans del municipi amb 
prèvia derivació dels seus pro-
fessionals de referència. Depèn del Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt, i està adscrit al Pla d’Infància i Família, i és de ca-
ràcter voluntari i gratuït, i porta en funcionament des del 2006. 

Pretén ser un servei de proximitat pels ciutadans i les famí-
lies, orientat a la millora de la seva qualitat de vida, del seu 
benestar i de les relacions familiars entre els seus membres. 
De manera prioritària atén a aquelles famílies o persones que 
amb fills/es a càrrec poden estar vivint situacions que podrien 
condicionar o limitar el seu desenvolupament, o que les col·
loca en una situació de vulnerabilitat, com per exemple:
 
- Famílies amb cert grau de conflicte en la relació entre els 
seus membres.
- Persones o famílies on algú dels seus membres amb proble-
mes de salut mental (exceptuant els casos de trastorns  men-
tals severs o greus ).
- Famílies amb dificultats de relació entre els seus membres 
(dificultats en comunicació, de caire educatiu o normatiu amb 
els fills, de convivència...).
- Persones que requereixen una intervenció de caràcter tera-
pèutic per superar vivències traumàtiques en les quals el seu 
benestar es veu condicionat en l’actualitat.

- Persones que presenten estat d’ansietat o depressiu en mo-
ments de dificultat o crisi personal.

En quant a l’atenció de les persones i famílies, hi ha la voluntat 
de superar els següents estereotips:

- D’una banda, deixar d’entendre els serveis socials com un 
recurs assistencial adreçat únicament a persones socialment 
excloses  i començar a entendre’ls com un conjunt d’accions 
destinades a tota la població i al seu benestar.
- De l’altra, canviar la visió que es té sobre el psicòleg que tre-
balla exclusivament en la salut mental i en els dèficits de la per-
sona, per passar a entendre’l com un agent de canvi que ajuda 
a potenciar les capacitats de la persona, afavorir el desenvolu-
pament de potencialitats, millorar les relacions familiars i amb 
l’entorn social, estimular el creixement personal i el benestar 
individual i familiar. En definitiva, passar a entendre la salut i el 
benestar de les persones i famílies com a quelcom integral i per 
tant, incloent aspectes de caràcter emocional i relacional.

Finalment, agrair l’oportunitat de poder explicar i compartir  
la tasca realitzada des del servei, i recordar que, en cas que  
n’esteu interessats cal contactar prèviament amb l’equip dels 
serveis socials municipals format per la treballadora i l’educa-
dora social. Hi podeu contactar trucant al 972 20 19 62 (Con-
sorci de Benestar Social Gironès -Salt).

Jordi Corominas i Puig
Psicòleg i terapeuta familiar
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 

EL SERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC - TERÀPIA FAMILIAR DEL CONSORCI DE 
BENESTAR SOCIAL GIRONA-SALT

AQUEST PROPER TRIMESTRE...
 
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ:
Els dijous 16 de febrer, 16 de març i 20 d’abril.

LA NETEJA VIÀRIA SERÀ SERÀ:
Els dimecres 1 de febrer i 1 de març i el dijous 20 d’abril.

LA DEIXALLERIA MÒBIL SERÀ:
Els dissabtes 11 de febrer, 11 de març i 8 d’abril.
 
ACTIVITATS:

BALL DE CARNESTOLTES
Dissabte, 4 de març, al Local Social.

FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE 
CAMPLLONG 2017 
Dies 22 i 23 d’abril.
 
PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A L’AJUNTAMENT (972.46.15.04, de dilluns a divendres, de 10 a 2 
i el dijous, de 6 a 8) O AL LOCAL SOCIAL (972.46.07.87, de dilluns a divendres, de 5 a 9).

Ajuntament de Campllong

BALLS DE JUBILATS
(preu: 7€ socis; 8€ no socis)
Els dimecres, quinzenalment:  
Febrer: Dia 8, amb Pinxo i dia 22, amb Pep i Ma José.
Març: Dia 8, amb David Casas i dia 22, amb Àngel.
Abril: Dia 5, amb Pep i Ma José i dia 19, amb Pinxo.




