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El gra i la palla

Carta de l’alcalde

A Campllong som un poble, en  aquest moment, de 537 habi-
tants. Per tant, més que mai. D’aquestes persones, quants de 
vosaltres sabeu qui és la secretària? Estic més que segur que 
molts no ho sabeu... 

En alguns casos doncs potser millor, ja que vol dir que no heu 
hagut de resoldre res complicat que hagi requerit dels seus ser-
veis. O bé perquè  en alguns casos aquesta figura pot passar pel 
nostre poble, sense deixar gaire empremta, sigui perquè la seva 
estada ha esdevingut de curta durada o, simplement, perquè en 
el temps de servei al nostre municipi, no hi ha hagut incidències 
remarcables. 

En tot cas aprofitaré per fer un recordatori, no històric que 
també seria interessant, de fins on m’arriba la memòria 
d’aquella gent que ha ocupat aquesta cadira al nostre poble 
en els últims anys. Als anys 60/70, i quan l’Ajuntament era a 
la part de darrera de l’escola, el secretari era el Sr Dausà. Era 
un temps en que l’Ajuntament no tenia ni màquina d’escriu-
re. Probablement,  aquest senyor va passar més que fred en 
aquell edifici que era com un glaçó a l’hivern. 

Quan és va jubilar el va substituir el Sr. Frigola. Aquest se-
cretari per començar, ja va voler unes condicions mínimes i 
es va arranjar l’antiga escola per posar-hi el Consistori. Per 
descomptat, amb màquina d’escriure i altres elements neces-
saris. Durant el temps que aquest senyor va ésser secretari, 
es varen fer les Normes Subsidiàries de Planejament i va arri-
bar la democràcia. 

A continuació va venir la Neus Jou, que va començar molt jove 
a Campllong i va estar amb nosaltres al voltant de vint anys. 
És la secretària que va veure el ressorgiment i transformació 
del nostre poble per adaptar-se als serveis del nous temps. La 
Neus coneixia a tothom i era coneguda per tots. Quan per mi-
llorar laboralment ens va deixar, varem passar un temps en el 
que diverses persones de forma provisional varen fer-nos els 
treballs de secretaria. La que va estar-hi més temps va ésser 
la Mireia, que ens prestava el servei per encàrrec del Xaloc. Va 
ser la secretària que va posar ordre a les nostres ordenances, 
que va viure els tràmits per a l’ampliació del Local Social i els 
plecs de clàusules de la Llar d’infants.

I ara, fins fa quatre dies, teníem al seient de la Secretaria a la 
Gemma, que ha estat amb nosaltres quasi cinc anys. Amb ella 
varem fer l’Agrupació del secretariat amb Sant Andreu Salou, 
la Modificació del POUM urbà, i altres. 

Ara tornem estar en un impàs que espero que estigui resolt, 
almenys provisionalment, abans no llegiu aquestes lletres, i 
de forma més estable, a principis de l’any vinent. Qui ha tingut 

"l’honor", o la càrrega temporal d’aquesta funció en multitud 
d’ocasions, mentre hi ha canvis, ha estat la Sílvia Tubert. La 
funció de secretàri/interventor de tercera, que és la categoria 
que correspon a Campllong, és una tasca que sempre a tin-
gut responsabilitat però que en els últims anys, per les noves 
normatives, ha esdevingut un càrrec bastant compromès per 
la responsabilitat afegida. En tot cas, és una figura totalment 
essencial per al funcionament de l’Ajuntament. Per tot això, 
només cal tenir paraules d’agraïment per a totes aquelles 
persones que han ostentat, o tenen aquesta responsabilitat 
a casa nostra.

Aprofitaré que em queden unes ratlles per a parlar d’un tema 
totalment diferent: del Consultori Mèdic de Campllong. És un 
servei que va començar a caminar fa pocs anys, però que des-
prés d’aquest temps sembla que ja és un servei que hem tingut 
sempre. En part gràcies als professionals que porten a terme 
una tasca incommensurable. En tot cas, segur que tots plegats 
en voldríem més, més dies de servei, oi?, La solució esta en 
mans dels veïns i veïnes de Campllong i Llambilles. Ho podem 
aconseguir "inscrivint" més targetes sanitàries al CAP de Cas-
sà. És es a dir, si tots els habitants dels dos pobles estigués-
sim donats d’alta al CAP, tindríem més del 50% de les targetes 
sanitàries que administra el personal destinat a casa nostra 
i podríem reclamar un tercer dia a Campllong-Llambilles. Ho 
volem fer possible? Doncs el camí podria ésser aquest. En tot 
cas, una vegada més, la resposta la tindrà la nostra comunitat 
de veïns de Campllong (en aquest cas, els veïns de Llambilles 
també compten).  Salut a totes i tots. 
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

I LA SECRETÀRIA/SECRETARI?
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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 DE LA JUN-
TA DE GOVERN DE DATA 19 DE GENER 
DE 2017

1r APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 22 DE 
DESEMBRE DE 2016
Els reunits per unanimitat ACORDEN: L’Aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 22 de desembre de 2016, de la qual s’ha 
tramès còpia a tots els regidors.

No produint-se cap intervenció, se sotmet la proposta a votació amb 
el següent resultat: 

- Vots a favor: 3
- Vots en contra: 0
- Abstencions: 0

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

PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE "projecte d’acondicionament 
interior dels establiments 3 i 4 d’una nau compartimentada" redactat 
pel Sr. XP. 

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

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

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

Exp. núm. 28/2016
Data informe tècnic: 16/01/2017
Promotor: NUMAPI, S.L. 
Obres autoritzades: projecte d’acondicionament interior dels establi-
ments 3 i 4 d’una nau compartimentada 
Emplaçament de les obres: Carrer camí de Fornells, 20

3r.- SUBVENCIONS. ACCEPTACIÓ

3.1.- ACCEPTACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la subvenció 
que tot seguit es dirà:
 
ACORD: Resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Gi-
rona celebrada en sessió ordinària del dia 13 de desembre de 
l’any 2016.
CONCEPTE: adquisició de fons documental per a biblioteques 
públiques.
IMPORT SUBVENCIÓ: 2.600,00 €
JUSTIFICAR ABANS DE: abans de 30 de juny de 2017

ACORD: Resolució GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de conces-
sió de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2016-2017.
CONCEPTE: despeses de reparacions, manteniment i conservació de 
serveis i obres públiques
IMPORT SUBVENCIÓ: 16.850,38 euros, any 2016
           16.850,38 euros, any 2017
JUSTIFICAR ABANS DE: 31/03/2017 per a factures corresponents 
a l’exercici 2016 de 01/01/2016 a 31/12/2016 i, per a les factures 
corresponents a l’exercici 2017 del 01/01/2017 al 31/12/2017, jus-
tificar abans de 31/03/2018.

No produint-se cap intervenció, se sotmet la proposta a votació amb 
el següent resultat: 

- Vots a favor: 3
- Vots en contra: 0
- Abstencions: 0

4t.- SUBVENCIONS. SOL·LICITUDS

4.1 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
PER A LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL MUSICANT A 
CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut econòmic de 
sis mil euros (6.000,00 euros) per al finançament de la XIV edició 
del Cicle de música del país MUSICANT 2017 a partir de la sol·licitud 
de concessió directa nominativa a disposició de la pàgina web de la 
Diputació de Girona.

SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut 
econòmic a fons perdut per import de 1.000,00 euros per al 
finançament de la XIV edició del Cicle de música del país MU-
SICANT 2017.

TERCER.- Comprometre’s aquesta corporació a fer constar la col·
laboració econòmica de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal 
del Gironès en tot acte de promoció o publicitat que es realitzi en 
relació a l’esmentada activitat.

Cop d’ull a les actes municipals
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4.2 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
PER A LA CELEBRACIÓ DE LA 35 FIRA COMARCAL 
DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG
Atès que els propers dies 22 i 23 d’abril del 2017 en el municipi de 
Campllong es celebrarà Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·icitar a la Diputació de Girona un ajut econòmic a 
fons perdut per al finançament de la 35a edició de la Fira Comarcal 
de Primavera de Campllong 2017 i pel 35è. concurs de vaques de 
raça Frisona.

SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès un ajut eco-
nòmic a fons perdut per al finançament de la 35a edició de la Fira 
Comarcal de Primavera 2017.

TERCER.- Comprometre’s, aquesta corporació, a fer constar la 
col·laboració econòmica de la Diputació de Girona i el Consell Comar-
cal del Gironès en tot acte de promoció i publicitat de l’activitat així 
com a sufragar la despesa no coberta de l’activitat.

4.3. SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC A "LA CAIXA" PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE MUNICIPAL 
AJUT ECONÒMIC A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar a "LA CAIXA" ubicada a la plaça de la Coma 
de Cassà de la Selva, entitat financera amb la qual l’Ajuntament de 
Campllong treballa, un ajut econòmic per import de 2.000,00 euros 
per ajudar a finançar el projecte exposat.

SEGON.- Adjuntar en el trasllat del present acord documenta-
ció acreditativa de la realització efectiva d’aquest projecte sal-
vaguardant tot tipus d’informació que pugui ser susceptible de la 
llei de protecció de dades de caràcter personal, s’adjunta: edicte 
d’aprovació de bases reguladores i aprovació de convocatòria del 
projecte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
document comptable de la despesa realitzada imputable en l’es-
mentat projecte.  

5è.- DIPSALUT. SOL·LICITUD AL PROGRAMA 
DE CATÀLEG DE SERVEIS 2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

- Pt02. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les 
instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi, a les 
instal·Lacions municipals de la Llar d’Infants, Local Social i Pavelló 
esportiu.

- Pt04. Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a 
l’aixeta del consumidor, a les instal·lacions municipals de la 
Llar d’infants, Ajuntament, Font pista exterior i Magatzem Mu-
nicipal. 

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

- Pt14. Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques muni-
cipals de protecció de la salut. 

Aquest programa dona als ajuntaments suport i assessorament tèc-
nic necessari per fer front a qualsevol situació de risc en protecció 
de la salut que hagin de gestionar en l’àmbit de les seves competèn-
cies. Atès que l’any 2016 es van obtenir dos positius de legionel·la 
al Pavelló esportiu, cal realitzar unes modificacions de la instal·lació 
d’acord amb les indicacions de Dipsalut, com a mesura urgent per la 
gestió correcta de la instal·lació. 

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 
1895 al 84 (excepte factures)) per tal de que els reunits es donin per 
assabentats.

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

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 26 DE GENER DE 2017 

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE 
LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
DATA 24 DE NOVEMBRE I EXTRAORDINÀ-
RIA I URGENT DE 22 DE DESEMBRE DE 
2016.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2016 i ex-
traordinària i urgent de 22 de desembre de 2016, de les quals s’ha 
tramés còpia a tots els regidors. 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Freixas, en primer lloc, es refereix al traspàs del Sr. Josep 
Gumbau, veí de Can Nosa. Els regidors presents en l’acte acorden 
transmetre als familiars el sincer condol de la Corporació junt amb la 
manifestació de sentiment i respecte.

Tot seguit fa referència a les reunions mantingudes des del Ple passat. 

29.11.2016 – Consell d’Alcaldes on va assistir el president de l’ACM, 
Sr. Miquel Buch per explicar el catàleg de serveis. 
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Tot seguit pren la paraula la Sra. Freixas comentant les activitats de 
Nadal (Missa del Gall, pastorets, patge i la Quina). Les activitats que 
es van dur a terme en motiu de la Marató de TV3 que la recaptació 
va superar els 2.000 euros 

Segueix la Sra. Roqueta, que es va fer càrrec de la cavalgata de reis. Com 
a novetat enguany va haver-hi cavalls, que van agradar molt a tot el pú-
blic. Comenta que els reis van adequar els obsequis a les franges d’edat. 

La mateixa regidora fa coneixedors als assistents que ha estat tre-
ballant amb les persones que duen a terme el tema de la borsa de 
treball i promoció econòmica, que hi ha moltes ganes de treball i 
projecte nous. Es modificaran els horaris i que a part de fer el servei 
els dijous al matí, també es farà el 2n i últim dijous de mes a la tarda. 

Per acabar, pren la paraula la Sra. Bosch que comenta l’Assemblea 
del Casal de Jubilats amb l’objectiu de veure les necessitats que de 
cares al 2017. L’interès es va centrar molt amb el servei de teleasis-
tència sobre el qual, juntament amb la treballadora social, es farà 
una xerrada dins les jornades de Tallers de Memòria que comencen 
al febrer i acaben a l’abril. Un cop finalitzat els tallers, es proposa al 
Consorci Benestar Social Gironès-Salt, la possibilitat de realitzar una 
sessió informativa de terapeutes ocupacionals. 

La mateixa regidora comenta la donació de sang del dia 19 passat 
on van venir 24 persones i van fer 20 extraccions que és un molt bon 
número atès que només són 2 hores de servei. 

4t.- RATIFICACIÓ DE L’ACTE DE SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 28 D’ABRIL DE 
2016 PUBLICADA A LA REVISTA EL GRA I LA 
PALLA DE CAMPLLONG NÚMERO 40.
Els reunits ACORDEN: 

PRIMER.- Ratificar l’acte de 28 d’abril de 2016 aprovada en data 
26 de maig de 2016 i publicada, en aquest cas, íntegrament a la re-
vista municipal "El gra i la palla" amb el següent contingut que es 
transcriu en la seva literalitat.

5è.- NOMENAMENT DE CÀRRECS DE LA SO-
CIETAT MERCANTIL "CAMPLLONG INICIATI-
VES, SA" PER VACANT ATÈS BAIXA DE RE-
GIDOR DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Nomenar com a membre del Consell d’Administració de 
la societat mercantil "CAMPLLONG INICIATIVES, S.A" el regidor Sr. 
Àlex Carrera Llinàs fins a la finalització del seu mandat com a regidor 
de l’actual legislatura i sol·licitar l’acceptació del càrrec en el regidor 
als efectes que presenti la seva conformitat en aquest acte.

SEGON.- Es dona per comunicat aquest acord a la Junta General 
de la societat mercantil "CAMPLLONG INICIATIVES, S.A" atès que els 
membres de la mateixa són els mateixos que el ple de la corporació.

21.12.2016 – Reunió amb el Consorci de Vies Verdes per proposta 
pel Manteniment i Associats a Vies Verdes. 

04.01.2017 – Reunió amb els responsables de l’empresa Louis Vuit-
ton instal·lada al Polígon industrialsde Campllong pel tema d’aparca-
ment atès que ocupen totes les zones i cal que es solucioni i que es 
busquin nous espais per als seus treballadors.   

17.01.2017 – Reunió amb l’Alcaldessa de Riudellots pel tema de la 
Depuradora de Riudellots i Campllong. 

26.01.2017 – Comissió d’Urbanisme de Girona on va aprofitar per 
parlar amb el Cap de Serveis de l’ACA pel tema de la Depuradora de 
Riudellots que ha de donar servei a Campllong, resta parlar a Barce-
lona amb el Conseller. 

Per acabar el Sr. Freixas, juntament amb els regidors presents vo-
len felicitar els familiars dels infants nascuts en el municipi en el 
darrer mes. Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, 
acorden adreçar la comunicació proposada pel naixement de ARAU 
CAMPS TUBERT, fill d’Oriol i Paula, nascut el dia 29 de desembre 
de 2016.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El Sr. Zúñiga, dins l’àrea de Medi Ambient que gestiona, comenta 
que es va fer la presentació de la Deixalleria mòbil el 14 de gener 
passat, que en general ha tingut molt bona acceptació. Alhora ha 
calgut canviar de lloc la zona de contenidors del carrer Camí vell de 
Riudellots atès que els vehicles aparcats impedeixen que el camió de 
la recollida pugui realitzar la seva feina. 

Segueix comentant que també està estudiant que cal fer amb la zona 
de contenidors del carrer de la Riera, on també s’hi aparquen molts 
contenidors i alhora hi ha una activitat que acumula a fora uns con-
tainers de runa desbordats que suposar un perill. 

Per acabar, el regidor comenta diverses irregularitat detectades al 
Polígon Industrial en quant a llicències d’activitats i altres. Els reu-
nits després de comentar-ho acorden que l’enginyer faci una inspec-
ció i es requereixi a tothom que s’adeqüi a les normatives vigents. 

Continua el regidor Sr. Carrera, comentant la subvenció atorgada per 
la Diputació de Girona per la compra de fons documental per a la bibli-
oteca i que s’ha demanat un informe per detectar les mancances del 
punt de lectura i a partir d’aquí s’adquiriran els llibres, revistes, etc. 

També comenta que el proper 26 de març Campllong hi ha programat 
dins el catàleg ESCENARIS del Gironès una obra de caire familiar "la 
Pastissera i els follets" a càrrec de la companyia Estaquirot Teatre. 

En quan al Musicant 2017, comenta que quasi està tancada la pro-
gramació que enguany s’hi suma un concert, en total 5. El nou con-
cert serà el diumenge a la tarda i de caire familiar. 
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Núm.:202/2016
Ref.: Sol·licitud d’informació a l’empresa POLINGESA en repre-
sentació de la Junta de Compensació del Pla Parcial Sector In-
dustrial- Les Ferreries

Núm.: 203/2016
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la sol·licitud de llicència 
d’obres per a la construcció d’un cobert agrícola, exp. 20/2016.

Núm.: 204/2016
Ref.: Trasllat de l’informe tècnic referent a la sol·licitud de lli-
cència d’obres per a la construcció d’un cobert agrícola, exp. 
20/2016.

Núm.: 205/2016
Ref.: Dret d’accés a la informació pública, Sr. David Bou i Valls, 
en relació a unes factures.

Núm.: 206/2016
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per 
la utilització de les sales i dependències municipals (núm. 19).

Núm.: 207/2016
Ref.: Trasllat acord de sol·licitud a l’ACA per la de neteja re la 
riera Agulla.

Núm.: 208/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 209/2016
Ref.: Comunicat a l’ACA de l’abocament d’aigües residuals a 
la xarxa municipal d’aigües pluvials i els requeriments i altres 
tràmits realitzat amb l’empresa titular de l’activitat que aboca, 
FARBOS.

Núm.: 01/2017
Ref.: Trasllat informe tècnic referent certificat final d’obra de 
l’adequació interior d’una nau industrial destinada a magatzem 
d’olives i conserves alimentàries situada al Polígon Industrial 
"Les Ferreries", parcel·la 8, de Campllong.

Núm.: 02/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 27/2016, Mas 
Llop, Recalçament del pilar del porxo annex a la masia.

Núm.: 03/2017
Ref.: Denegació devolució taxa matrícula Llar d’infants. 

Núm.: 04/2017
Ref.: Avocació de competència d’atorgament de llicència urba-
nística de l’Alcaldia al primer tinent d’Alcalde.

6è.- ASSUMPTES URGENTS
Cap 

7è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DIC-
TADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 193/2016 
A 9/2017
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funci-
onament 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.: 193/2016
Ref.: Observacions al projecte constructiu Millora local. Eixam-
plament i reforç del ferm. Carretera C-25 del PK 240+100 al 
242+100. Tram: Riudellots de la Selva-Campllong.

Núm.: 194/2016
Ref.: Liquidació de taxa per emissió de certificat de serveis pres-
tats. (certificat Núria Renart, 3€).

Núm.: 195/2016
Ref.: Sol·licitud d’actuació d’arranjament de camí al carrer de 
Magraners.

Núm.: 196/2016
Ref.: Dret d’accés a la informació pública, Sr. David Bou Valls.

Núm.:197/2016
Ref.: Autorització tancament i canvis d’horaris del Bar-Restau-
rant Local Social.

Núm.: 198/2016
Ref.: Modificació de crèdit exp. Núm. TC 7/2016 – transferència 
de crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa o que 
afecten a partides de personal.

Núm.: 199/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 200/2016
Ref.: Convocatòria de concurs públic per l’atorgament de llicèn-
cies per a l’ocupació temporal per a l’aprofitament privatiu de 
recursos forestals de parcel.les de titularitat municipal. ATOR-
GAMENT PARCEL·LES.

Núm.:201/2016
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la sol·licitud de llicència 
d’obres per a la construcció d’un paviment per a l’emmagatze-
matge de ferratge, exp. 24/2016.
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Núm.: 05/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 1/2017, per a 
la pavimentació de dos trams de l’escocell de la vorera del Pas-
seig de Campllong i per a rebaixar la vorada existent en un dels 
trams, per a facilitar l’accés dels vehicles als garatges, Freixas 
i Freixas.

Núm.: 06/2017
Ref.: Nomenament de membres del jurat de selecció per la por-
tada/cartell de la Fira Comarcal de Campllong.

Núm.: 07/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 26/2016, FRIS-
LLET, tancament parcial del porxo, la substitució d’una porta 
interior i la col·locació d’una canal i un baixant, a l’edificació 
Can Selvatana, destinada a indústria d’elaboració artesanal de 
làctics.

Núm.: 08/2017
Ref.: Convocatòria Junta de Govern Local.

Núm.: 09/2017
Ref.: Arxiu expedient de les "Granges Cal Xurlo" per incompli-
ment del requeriment d’informació.
 
8è.- MOCIONS URGENTS

8.1 MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALU-
NYA DAVANT LA NECESSITAT DE RENOVAR 
EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PA-
GESIA.
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el 
lema escollit va ser La Pagesia, sector clau per al futur del país. 
Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és necessari renovar 
el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és 
per això que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va 
aprovar organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una con-
centració a Barcelona i també va aprovar el següent manifest 
que es transcriu literalment:

MANIFEST:  LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER 
LA DIGNITAT DE LA PAGESIA 
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres 
dies ha estat compromesa amb la lluita per l’obtenció de les lli-
bertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual 
conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat 
de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal mane-
ra que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país 
del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp 
català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona per la 
dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual 

cal fer front perquè el camp català contribueixi adequadament al 
benestar de la societat catalana. 

 • Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pa-
gesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions 
que el sector agropecuari i forestal és estratègic. No obstant 
això, en la nova configuració política, la ciutadania ho hauria de 
reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem 
que s’han d’incorporar al seu text fonamental les funcions del 
sector:

   a) L’abastament segur d’aliments a la població.
   b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del 
paisatge agrari i rural.
   c) L’ocupació equilibrada del territori. 

En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament 
l’esforç i el compromís del sector agropecuari i forestal cata-
là sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que la 
prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per 
al sector l’aportació a la societat d’un conjunt de béns públics 
que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest 
esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de 
la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han 
de respectar, ja que només han de complir la normativa con-
cordant amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. 
D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de 
servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb 
les activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i 
gaudeixi del medi.

• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia 

professional catalana de ser representada institucionalment 

en més de dos terços per Unió de Pagesos

Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desem-
bre 1994), Unió de Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport 
àmpliament majoritari de la pagesia professional catalana, en 
les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una represen-
tació lleugerament superior als dos terços, no obstant això, 
l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat políti-
ques i normes que han sostret i menystingut, en major o menor 
grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament 
majoritària de la pagesia professional a les institucions cata-
lanes.

Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pa-
gesia professional catalana es manté a les Taules sectorials i 
òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals 
i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, 
Agència de Residus de Catalunya, formació professional contí-
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nua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació 
socioeconòmica de determinades administracions locals.

• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia

La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en ter-
mes constants, del 39% de l’anomenada Renda Agrària entre 
2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política Agrària Co-
muna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada 
per la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la 
Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que 
ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les 
nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encari-
ment desmesurat de determinats costos de producció.

El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per 
assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució 
dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans 
i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada 
i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, 
d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, 
consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compli-
ment de les normes que regulen el mercat, la competència i el 
comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar 
al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en 
l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes 
tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com 
l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes 
que assegurin la transparència dels mercats.

Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgèn-
cia, cal posar totes les mesures que calen per assegurar l’apli-
cació immediata de tots els mecanismes a l’abast per assegurar 
la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes 
agroalimentaris.

• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament 

rural.

La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Es-
tat ha disminuït en un 74% l’aportació que feia al Programa de 
Desenvolupament Rural "PDR" de Catalunya, no obstant això, la 
Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogrà-
fic, van acordar unes prioritats en programació i execució, que 
l’actual Govern no ha respectat i ha comportat retallades en les 
inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima 
i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les 
Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides). 

Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Di-
putats, cal revertir la desatenció de l’Estat a la modernització i 
sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, mitjançant una 
llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programa-

ció i execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de 
les retallades i les reprogramacions imprescindibles per asse-
gurar-ho. 

• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.

La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que 
s’incrementen any rere any i provoca importants pèrdues eco-
nòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar més a 
capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricul-
tura han de destinar els recursos humans i econòmics necessa-
ris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais 
cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de 
facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions electròniques 
per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.

També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emer-
gència cinegètica tot l’any a les zones que superen els llindars 
per a la declaració i garanteixi que l’execució de les mesures 
excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les pobla-
cions de fauna per sota dels llindars d’emergència. A més, la 
Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, quan queda 
demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars 
dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la 
sobreabundància de l’espècie que els causa.

Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el 
voltors, cal que s’analitzi la capacitat del medi de mantenir-los 
de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic i, si 
s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que 
segueixi augmentant la població o es redueixi, es reforcin les 
mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. 
Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la possible 
arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan 
creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda 
dels Pirineus i provoquen importants conflictes amb la ramade-
ria extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la ges-
tió de la fauna salvatge a tot el territori, replantejament que 
s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de 
la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal 
actuar aprofitant al màxim el marc actual.

Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris pro-

tegits i productius

La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria 
d’urbanisme que està aplicant la Generalitat de Catalunya amb 
exigències, en base a criteris i procediments fora de les normes, 
o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o 
instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i fo-
restal. La Generalitat també està establint un règim sancionador 
en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres ferti-
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litzants que pretén sancionar actuacions no intencionades, que 
no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.

La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais 
agraris protegits i productius, estudis d’impacte agrari que mi-
nimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin, 
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urba-
nitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita 
una definició de les noves zones amb limitacions naturals, de-
senvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes 
i la revisió de l’abusiva i arbitraria designació com a Zona d’Es-
pecial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans 
de gestió. 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Campllong aprova:

1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la 
dignitat de la pagesia.

2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barce-
lona, des del punt de vista logístic o facilitant el pas dels tractors 
pel municipi o amb altres fórmules de caràcter voluntari.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 9 DE FEBRER DE 2017
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 19 DE GE-
NER DE 2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN: l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 19 de gener de 2017, de la qual s’ha tra-
mès còpia a tots els

2.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACTUACIONS EN CA-
MINS RURALS I MATÈRIA FORESTAL ANUALITAT 
2017. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció d’acord 
amb la convocatòria de subvencions del programa de suport a  ac-
tuacions en camins rurals i matèria forestal, anualitat 2017, publicat 
al BOP núm. 21 del dia 31 de gener de 2017 i pel següent concepte:  
Línia 1.- Suport als ajuntaments per a actuacions en camins rurals i 
la prevenció d’incendis forestals: a) Sega de vegetació herbàcia en 
1m. d’amplada a banda i banda dels marges dels camins de titularitat 
o gestió municipal.

SEGON.- Formalitzar l’establert en el present acord amb la Dipu-
tació de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud 
d’acord amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona 
i dins el termini que fineix el 15 de març de 2013. 

2.2. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS 
ALS AJUNTAMENTS EN EL MARC DELS DIFE-
RENTS PROGRAMES DE SUPORT I DESTINADES 
AL FINANÇAMENT DE L’ACCIÓ DE PROMOCIÓ I 
FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT A 
LES COMARQUES GIRONINES. A1. SUPORT ALS 
PROGRAMES MUNICIPALS ANUALS DE PROMO-
CIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICOESPORTIVA. SOL-
LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció 
d’acord amb la convocatòria de subvencions del programa de A1. 
Suport als programes municipals anuals de promoció de l’activitat 
físicoesportiva, publicat al BOP núm. 20 del dia 30 de gener de 2017 
i pel següent concepte:  

SEGON. Formalitzar l’establert en el present acord amb la Dipu-
tació de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud 
d’acord amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona 
i dins el termini que fineix el 31 de març de 2017. 

2.3. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS 
ALS AJUNTAMENTS EN EL MARC DELS DIFE-
RENTS PROGRAMES DE SUPORT I DESTINADES 
AL FINANÇAMENT DE L’ACCIÓ DE PROMOCIÓ I 
FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT A 
LES COMARQUES GIRONINES. SUPORT A LES 
ACTUACIONS URGENTS EN EQUIPAMENTS ES-
PORTIUS MUNICIPALS. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció 
d’acord amb la convocatòria de subvencions del programa de A3 
de suport a les actuacions urgents en equipaments esportius mu-
nicipals, publicat al BOP núm. 20 del dia 30 de gener de 2017 i pel 
següent concepte:  

SEGON. Formalitzar l’establert en el present acord amb la Dipu-
tació de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud 
d’acord amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona 
i dins el termini que fineix el 31/03/2017. 

2.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS A LA 
CAMPANYA “DEL PLA A L’ACCIÓ” ANY 2017. SOL-
LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

LINIA 1: Projecte de Comptabilitat Energètica, contractació conjunta 
amb el Consell Comarcal del Gironès. 
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LINIA 3: Substitució de l’enllumenat del Local Social de Campllong 
per làmpades i tubs LED. 

SEGON. Formalitzar l’establert en el present acord amb la Dipu-
tació de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud 
d’acord amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona 
i dins el termini que fineix el 15/04/2017. 

2.5.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ADHESIÓ AL PROJEC-
TE DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT TERRITORI-
AL  PER AJUNTAMENTS DE MENYS DE 2.000 HABI-
TANTS. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

SEGON. Formalitzar l’establert en el present acord amb la Dipu-
tació de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud 
d’acord amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona 
i dins el termini que fineix el 31/12/2017. 

2.6.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS DEL 
FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL , 
PER A L’ANY 2017. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona la distribució de l’im-
port atorgat del "FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 
2017" als següents conceptes: 

a) Despeses culturals (dinamització del Local Social, Festa Major, 
activitats de Nadal, colla gegantera i grallers, etc): (15% del total) 
5.172 €, dels quals 775,80 € (15%) han de ser contractacions d’inte-
grants del catàleg d’arts en viu "Escènics" de la Diputació de Girona, 
que alhora 517,20 € (10% d’"Escènics") ha de destinar-se a activitats 
a sales de lectura i biblioteques.  

b) Despeses de bens corrents i serveis 29.307 € destinats a despe-
ses de consum elèctric i manteniment de l’enllumenat públic i reco-
llida de residus. 

SEGON. Formalitzar l’establert en el present acord amb la Dipu-
tació de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud 
d’acord amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona 
i dins el termini que fineix el 15/03/2017. 

3r.- 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 

85 al 178 (excepte factures)) per tal de que els reunits es donin per 
assabentats. Dels escrits i documents exposats els reunits es donen 
per assabentats. 

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I UR-
GENT DEL PLE DE 2 DE MARÇ DE 2017 

1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA 
CONVOCATÒRIA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la urgència de la convocatòria del dia 
02.03.2017.

2n.- PRESSUPOST EXERCICI 2017. APROVACIÓ INICIAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL per a 2017 
i les seves BASES D’EXECUCIÓ, anivellat en despeses i ingressos 
en la quantitat de: un milió dos-cents quaranta-sis mil dos-cents 
noranta-un euros amb setanta-nou cèntims d’euro (1.246.291,79 €), 
de conformitat amb el resum que segueix:

DESPESES AJUNTAMENT

CAPÍTOL 1 Despeses de personal 224.830,00

CAPÍTOL 2 Despeses corrents en béns i 
serveis

685.334,02

CAPÍTOL 3 Despeses financeres 5.500,00

CAPÍTOL 4 Transferències corrents 97.120,00

CAPÍTOL 5 Fons de contingència 0,00

CAPÍTOL 6 Inversions reals 33.900,00

CAPÍTOL 7 Transferències de capital 142.307,77

CAPÍTOL 8 Actius financers 0,00

CAPÍTOL 9 Passius financers 57.300,00

TOTAL DESPESES 1.246.291,79
 

INGRESSOS AJUNTAMENT

CAPÍTOL 1 Impostos directes 456.100,00

CAPÍTOL 2 Impostos indirectes 35.000,00

CAPÍTOL 3 Taxes, preus públics i altres in-
gressos

306.750,00

CAPÍTOL 4 Transferències corrents 261.989,70

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 21.550,00

CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals 0,00

CAPÍTOL 7 Transferències de capital 22.594,32

CAPÍTOL 8 Actius financers 0,00

CAPÍTOL 9 Passius financers 142.307,77

TOTAL INGRESSOS 1.246.291,79
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SEGON. Aprovar la plantilla de personal municipal integrada pels llocs de treball següents:

PLANTILLA DE PERSONAL

Grup Núm Vacants Grup Núm Vacants

PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL FIX/PERMANENT

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

A-1 1 -
Arquitecte tècnic/a A-2 1 -

Animador/a sòcio-cultural C-2 1 1

Escala Administració General:
 - Subescala auxiliar.
     - Auxiliar Adiministratiu/va

C-2 1 -
Auxiliar administratiu/va C-2 1 1

Operari manteniment AP 1 1

TERCER.  Aprovar per a l’exercici 2017 el pressupost de la societat Campllong Iniciatives SA per un import de 26.000 €  i  el de l’Organisme 
Autònom Museu d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals de Campllong per un import de 13.500,00. € així com l’estat de consolidació amb 
el pressupost municipal, amb un total de 1.256.291,79 €, tal i com s’indica a continuació:

INGRESSOS
AJUNTAMENT MUSEU DEL CAMP CAMPLLONG INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLIDAT

CAPÍTOL I 456.100,00 0,00 0,00 456.100,00

CAPÍTOL II 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

CAPÍTOL III 306.750,00 12.000,00 0,00 318.750,00

CAPÍTOL VI 261.989,70 1.500,00 26.000,00 29.500,00 259.989,70

CAPÍTOL V 21.550,00 0,00 0,00 21.550,00

ING. CORRENTS 1.081.389,70 13.500,00 26.000,00 29.500,00 1.091.389,70

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

TOT.REC.ORDIN. 1.081.389,70 13.500,00 26.000,00 29.500,00 1.091.389,70

CAPÍTOL VI 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL VII 22.594,32 0,00 0,00 22.594,32

ING. CAPITAL 22.594,32 0,00 0,00 0,00 22.594,32

CAPÍTOL VIII 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL IX 142.307,77 0,00 0,00 142.307,77

INGR. FINANCERS 142.307,77 0,00 0,00 0,00 142.307,77

TOTAL 1.246.291,79 13.500,00 26.000,00 29.500,00 1.256.291,79

DESPESES
AJUNTAMENT MUSEU DEL CAMP CAMPLLONG INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLIDAT

CAPÍTOL I 224.830,00 0,00 0,00 224.830,00

CAPÍTOL II 685.334,02 13.310,00 6.657,68 705.301,70

CAPÍTOL III 5.500,00 190,00 2.007,04 7.697,04

CAPÍTOL IV 97.120,00 0,00 2.000,00 29.500,00 69.620,00

CAPÍTOL V 0,00 0,00 0,00 0,00

DESP.  CORRENTS 1.012.784,02 13.500,00 10.664,72 29.500,00 1.007.448,74

CAPÍTOL VI 33.900,00 0,00 0,00 33.900,00

CAPÍTOL VII 142.307,77 0,00 0,00 142.307,77

DESP. CAPITAL 176.207,77 0,00 0,00 0,00 176.207,77

CAPÍTOL VIII 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPÍTOL IX 57.300,00 0,00 15.335,28 72.635,28

DESP. FINANCERES 57.300,00 0,00 15.335,28 0,00 72.635,28

TOTAL 1.246.291,79 13.500,00 26.000,00 29.500,00 1.256.291,79
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QUART. Exposar al públic pel termini de quinze dies l’anterior acord, 
en acompliment d’allò disposat per l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i l’article 20 del Reial Decret 500/1990, de  20 
d’abril i l’article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a fi que 
els interessats puguin examinar l’expedient tramitat i formular les 
reclamacions que estimin oportunes. El pressupost es considerarà 
definitivament aprovat, si durant l’esmentat termini no es presenten 
reclamacions.

CINQUÈ. El pressupost entrarà en vigor una vegada publicat l’edic-
te resumit per capítols, en el butlletí oficial de la província, de cadas-
cun dels pressupostos que integren el general.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DEL PLE DE 9 DE MARÇ DE 
2017 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la urgència de la convocatòria del dia 
02.03.2017.

2n.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
DEL REGLAMENT NÚM. 7 DEL PROCEDIMENT 
DE PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I RÈGIM IN-
TERN DE LA LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovació inicial de la modificació del reglament regu-
lador del procediment de preinscripció, matrícula i règim intern de la 
llar d’Infants de Campllong, el text de la redacció final consta com 
annex I al final d’aquests acord. 

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, 
mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament 
i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini mínim de trenta 
dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plante-
jar les reclamacions que estimin oportunes.

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

ANNEX I
Article 3.- Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa és l’admissió d’alumnat a la 
Llar d’Infants de Campllong que els correspongui cursar des de P0 a 
partir de nou mesos d’edat fins a  P2. 

Article 6.- Presentació de sol·licituds fora de termini

Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de pre-
inscripció però ABANS de la publicació de la relació baremada defi-
nitiva seran admeses. 

Les sol·licituds presentades durant el període de preinscripció tenen 
prioritat respecte a les presentades fora de termini. Les presentades 
fora de termini se li aplica el barem i s’introdueixen en el procés de 
preinscripció, amb la indicació "Fora de termini (FT)".

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

Article 8.- Procediment d’admissió

El nombre de places a oferir pel període de preinscripció i per a cada 
curs és el resultat de deduir del nombre de places escolars autorit-
zades la reserva corresponent a la previsió d’alumnes procedents 
del curs anterior que s’espera que progressin de curs i la reserva 
corresponent a la previsió d’alumnes del mateix centre que ha de 
repetir curs.

Una vegada calculat l’anterior i quan el nombre de sol·licituds sigui 

superior al de llocs escolars disponibles a oferir, s’aplicaran els 
criteris d’admissió detallats a continuació.

CRITERIS D’ORDENACIÓ 

Criteris generals d’admissió d’alumnat i barem a aplicar

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

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

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

8.4.- Infant amb familiars fins el segon grau de consanguinitat o afini-
tat ascendents empadronats en el municipi de Campllong – 5 punts.
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8.5.- Si el sol·licitant està empadronat en un municipi limítrof al muni-
cipi de Campllong que no tingui conveni de col·laboració amb l’Ajun-
tament de Campllong per a la Llar d’Infants Municipal de Campllong 
- 2 punts.

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

8.7.- El sol·licitant acrediti lloc de treball habitual i estable en el mu-
nicipi de Campllong en comptes del domicili habitual de l’alumne -5 

punts.

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

punts.

8.9.- Situació econòmica precària del sol·licitant, que implica que el 
pare o mare o tutor/a  sigui beneficiari/a de l’ajut de la renda míni-
ma d’inserció – 1 punt.

L’atribució de la puntuació prevista en els punts 8.1, 8.2 i 8.3, s’efec-
tuarà de forma excloent i les sol·licituds només podran rebre els 
punts corresponents a un dels supòsits que s’hi detallen.

Criteris complementaris
8.10.- Família nombrosa o monoparental – 1 punt

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

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

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

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUN-
TA DE GOVERN DE DATA 9 DE MARÇ 
DE 2017

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 9 DE 
FEBRER DE 2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN: l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 9 de febrer de 2017, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors

2n.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES. ATOR-
GAMENT 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE TÈCNIC BÀSIC I EXECUTIU PER 
A LA "Construcció de l’ampliació d’una nau industrial destinada a la 
fabricació de maquinària", redactat per l’enginyer industrial XMN 
en data 25 de novembre de 2016, amb visat electrònic del Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya del dia 25 de novembre 
de 2016 amb el núm. G-86106 i annex d’aportació de documentació 
complementària al projecte elaborat pel mateix tècnic Sr. XMNou en 
data 1 de febrer de 2017, amb visat electrònic del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Industrials de Catalunya del dia 2 de febrer de 2017 amb 
el núm. G-86352.

SEGON.- ATORGAR I NOTIFICAR als interessats la llicència per a 
l’execució de les obres que seguidament es detallaran amb compli-
ment  que: 

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

b) Les determinacions imposades a la llicència i que s’especifiquen 
a continuació. 
EXP. NÚM. 25/2016

DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 16/02/2017

- Promotors: TECNICAL TECNOLOGIA APLICADA, S.L.
- Obres autoritzades: Construcció ampliació nau industrial
- Emplaçament de les obres: Carrer camí vell de Riudellots, 1-3-5 
– Polígon Industrial les ferreries 

3r.- SUBVENCIONS. Sol·licituds  
 

3.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENTS DE FINS A 30.000 HABITANTS DE 
LES COMARQUES GIRONINES PER FINANÇAR-LOS 
L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES, PER L’ANY 
2017. SOL·LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut 
segons detall que figura tot seguit que segueix i amb destinació al 
finançament parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi 
especifiquen.
 
PROJECTES PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES 
Concepte: Compra Torre, soft windowsa10, monitor, teclat, lector 
targes i mouse per Recepció2 per import  981,52 €.
Import de la Subvenció: 675,26 €.
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SEGON. Formalitzar l’establert en el present acord amb la Dipu-
tació de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud 
d’acord amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona 
i dins el termini que fineix el 27 de maig de 2016. 

3.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS ALS 

AJUNTAMENTS PER POLÍTIQUES D’HABITATGE, PER 

A L’ANY 2017. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar de la Diputació de Girona una subvenció per 
a la redacció del "Projecte constructiu de rehabilitació de Cal Pobre 
per a 2 habitatges socials" d’acord amb les bases de les subvencions 
per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les 
polítiques d’habitatge, anualitat 2017,  aprovades inicialment pel Ple 
de la Diputació de Girona del dia 24 de gener de 2017 i publicades al 
BOP núm. 19 del dia 27 de gener. 

SEGON.- Formalitzar l’establert en el present acord amb la Dipu-
tació de Girona, mitjançant presentació telemàtica de la sol·licitud 
d’acord amb el model normalitzat disponible a la Diputació de Girona 
i dins el termini que fineix el 31 de març de 2017. 

4t.- LIQUIDACIÓ CONVENI PER LA UTILITZACIÓ 

DE LA DEPURADORA DE L’EMPRESA JOAQUIM 

ALBERTÍ S.A. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER – Reconèixer l’obligació així com ordenar el pagament 
de l’import de 7.033,211 € a l’empresa Joaquim Alberti, SA, per la 
utilització de la depuradora de la seva titularitat, per a l’abocament 
i tractament de les aigües brutes del nucli urbà de Campllong, en 
virtut dels acords subscrits en data 31 de gener de 2013 de "Reno-
vació dels pactes per a la utilització de la Depuradora de l’Empresa 
Joaquim Alberti, S.A".

5è.-  CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESRA-

TITZACIÓ, ANY 2016-2017. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. ADJUDICAR a l’empresa CONTROLPLAGA QUALITY 
SERVICES, S.L. (B55284533) per un període d’un any per import de 
1930,50. € (iva inclòs) els serveis de desinsectació i desratització del 
municipi de Campllong segons el pressupost presentat de data 7 de 
març del 2017.

SEGON. SOL·LICITAR a l’empresa adjudicatària la documentació 
acreditativa de la capacitat d’obrar (escriptures de constitució de 

l’empresa); documentació justificativa d’estar al corrent de les obli-
gacions tributàries i amb la seguretat social ; documentació acre-
ditativa de la solvència econòmica i financera, per mitjà de l’últim 
impost de societats presentat i; documentació acreditativa de la 
solvència tècnica, amb detall dels professionals (donats d’alta a la 
S.S) i els seus títols d’habilitació. Es concedeix un termini de deu dies 
hàbils a l’empresa adjudicatària pel trasllat d’aquesta documentació 
a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord, en cas contrari, 
l’adjudicació no tindrà efectes.

TERCER. DETERMINAR la vigència del contracte per un període 
d’1 any, des de l’1 de maig del 2017 fins el 30 d’abril de 2018.

QUART. DEMANAR a l’empresa adjudicatària que avisi amb la 
suficient antelació als serveis municipals sobre les dates previs-
tes per realitzar els treballs de col·locació d’esquers, si aquests 
són diferents al pla d’actuació que l’empresa ha presentat amb 
pressupost.

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 
179 al 403 (excepte factures)) per tal de que els reunits es donin per 
assabentats.

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

Tot seguit també s’acorda el següent: 

1-2017-
000225-1

10/02/2017 
14:28

Comunicat per 
demanar una apor-
tació econòmica 
per la campanya 
"Mulla’t"

9644150006 Funda-
ció Esclerosi múlti-
ple

Els reunits acorden una ajut de 100€, amb la finalitat i destinació 
exposada.

1-2017-
000253-1

15/02/2017 
13:15

Sol·licita ajuda 
a finançar, el 
desplaçament del 
grup de campionat 
d’Espanya de 
Grups xou. 

DDGI0304121033 
Foment Deportiu 
Cassanenc

Els reunits acorden una ajut de 350 €, amb la finalitat i destinació 
exposada.

7è.- ASSUMPTES URGENTS 
El Sr. Alcalde intervé per proposar com a assumpte urgent no inclòs 
en l’ordre del dia la contractació menor dels serveis de jardineria i 
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manteniment del espais i zones verdes per l’anualitat 2017 atès que 
la contractació actual d’aquests serveis finalitza el proper dia 30 de 
març del 2017 i no es disposava de les dades per a l’acord de forma-
lització amb anterioritat.

Els assistents aproven la justificació de la urgència i la incorporen 
pel seu debat en l’ordre del dia i que es procedeix a continuació, de 
conformitat amb l’article 113 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funciona-
ment i règim jurídic de les entitats locals, en relació a l’article 91 
d’aquest mateix text normatiu.

CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI DE JARDINERIA I MAN-
TENIMENT DELS ESPAIS VERDS, ZONES D’EQUIPAMENTS 
I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG. ADJUDI-

CACIÓ ANUALITAT 2017. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

CONTRACTISTA: Sr. Manuel Fuentes i Pumarola - Jardiner. 

El preu per la prestació del servei dels Blocs 3 i 4, ascendeix a TRES 

MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS (3.502,02,00€) anuals, 

més IVA. – (1.059,36 €  trimestrals iva inclòs)

Bloc Treballs a realitzar

3

Manteniment zona Església, segar, podar, abonar, ajustar 
programador rec

Manteniment Plaça Església: Segar, podar de formació til·
lers i llaurers, neteja sota arbres (escocells), regar (manual 
amb mànega) manteniment arbres.

Mínims: d’abril a Setembre cada 15 dies; d’octubre a març 
1 cop al mes.

4

Parc Infantil Can Peu: Poda de pins (treure processionària) 
tallar i cavar tanca de cupress, abonar i netejar

Parc infantil carrer Sant Jordi: manteniment i neteja vegetal.

Mínims: d’abril a Setembre cada 15 dies; d’octubre a març 
1 cop al mes. 

CONTRACTISTA: Vivers i Jardineria Riera.

El preu per la prestació del servei dels Blocs 1, 2, 5 i 6, ascen-
deix a VUIT MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS 

(8.442,00 €) anuals, més IVA. – (2.553,71 € trimestral IVA 

inclòs)

Bloc Treballs a realitzar

1

Segar Passeig Campllong de la rotonda de la C-25 a la rotonda 
petita. Fer manteniment arbres.

Manteniment parcel·les davant carretera C-25 i manteniment 
de l’arbrat i l’herba quan es faci el manteniment de la rotonda 
(davant Can Barris i davant parada bus).

Manteniment rotonda C-25.

(Segar, desbrossar, abonar i ajustar programador de rec).

Mínims: abril-setembre, cada 15 dies;  octubre-març, 1 cop al mes.

2

Podar moreres passeig hivern i estiu.

Tractament de la poda, el resultat del qual, una vegada tritu-
rat, sigui retornat a l’Ajuntament per a la seva reutilització.

Manteniment alzina rotonda (2 vegades any).

Manteniment herbes passeig moreres i rotonda alzina.

Poda i Manteniment pati llar d’infants.

5
Manteniment entorn Ajuntament, pista exterior, pavelló i Local 
Social: segar, manteniment arbres (poda, rec....) neteja fulles.

Mínims: abril-setembre, cada 15 dies; octubre-març, 1 cop al mes.

6 Manteniment Cementiri: interior i exterior.

9 Manteniment ruta verda Bruguera i Riera Seca - increment 
2017 segar i repassar 1 cop al mes.

10
Increment pressupost manteniment anual treballs jardinera 
nucli urbà per netejar voreres d’herba del carrer església i 
prolongació passeig. Segar un cop al mes. 

SEGON. DETERMINAR la vigència del contracte per un període 
d’un any, des de l’1 d’abril de 2017 fins 31 de març de 2018.

TERCER. Fer constar que els blocs 7 i 8 els realitzarà la brigada 
municipal. 

QUART. EXPOSAR que el pagament serà trimestral i es repartiran 
en tres pagaments anuals prèvia incorporació de la factura i tramita-
ció del pagament si és procedent.

CINQUÈ. TRASLLADAR el present acord als adjudicataris, amb in-
dicació que en el termini màxim de 10 dies hàbils han d’aportar a 
l’Ajuntament la següent documentació:
- Certificat d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de 
la seguretat social.
- Certificat o document acreditatiu que demostri l’alta en el regis-
tre d’autònoms tant de l’adjudicatari com dels seus treballadors que 
presten serveis en el municipi de Campllong, en el seu cas.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 11 DE MAIG DE 2017

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE 9 DE MARÇ DE 2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN: l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 9 de març de 2017, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors.
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2n.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES. ATORGA-
MENT 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR el projecte elaborat per l’arquitecta tècnica 
MCR el juliol de 2016 amb visat electrònic núm. O/W.16.1421 de 13 
de juliol de 2016, presentat a l’Ajuntament de Campllong el 21 de 
juliol de 2016 amb registre d’entrada núm. 1142 (Exp. 29/2016).

SEGON.- ATORGAR I NOTIFICAR als interessats la llicència per a l’exe-
cució de les obres que seguidament es detallen amb compliment que: 
a) Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució al projecte tèc-
nic i documentació annexa presentat amb la sol·licitud i a les normes 
de planejament vigents en el municipi. 
b) Les determinacions imposades a la llicència i que s’especifiquen:
 
EXP. NÚM. 29/2016
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 09/05/2017
- Promotors: MSP
- Obres autoritzades: Enderroc cobert 
- Emplaçament de les obres: Carrer Can Pou, 1-3 

2.2.- Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE "Habilitació de vestidors a Lo-
cal comercial" signat  per l’arquitecte Sr. SVS en data 3.05.2017. 

SEGON.- ATORGAR I NOTIFICAR als interessats la llicència per a 
l’execució de les obres que seguidament es detallen amb compliment 
que: 
a) Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució al projecte tèc-
nic i documentació annexa presentat amb la sol·licitud i a les normes 
de planejament vigents en el municipi. 
b) Les determinacions imposades a la llicència i que s’especifiquen: 

EXP. NÚM. 8/2017

DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 09/05/2017

Promotors: SVS en representació de SCTA LOUIS VUITTON 
Obres autoritzades: Habilitació d’uns vestidors 
Emplaçament de les obres: Carrer Camí de Fornells, 10-12 – Polí-
gon Industrial les ferreries 
La llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens 

perjudici del de tercer, tal i com estableix l’article 15 del De-

cret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística.

3r.- URBANISME. APROVACIÓ PRÈVIA PROJEC-
TE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR, AMB CARÀCTER PREVI, l’actuació específica 
d’interès públic en sòl no urbanitzable "Avantprojecte i estudi d’im-

pacte paisatgístic per una instal·lació fotovoltaica" d’un habitatge 
presentat pel Sr. Jordi Valls Creus. 

SEGON.- TRAMETRE l’expedient complet a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva aprovació definitiva, 
si escau.

4t.- SUBVENCIONS. SOL·LICITUDS
4.1.- SUBVENCIONS PER AL SUPORT ECONÒMIC AL 
MANTENIMENT DE PARCS URBANS I XARXES D’ITI-
NERARIS SALUDABLES 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria de suport econò-
mic als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les des-
peses del manteniment dels Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris 
Saludables. Girona, Publicades al BOP de Girona núm. 55 de 20 de 
març de 2017. 

4.2.- SUBVENCIONS PER ACTIVITATS DE PROMOCIÓ 
DE LA SALUT 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria de suport econò-
mic per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona (2017) publicades al BOP de 
Girona núm. 76 de 20 d’abril, amb el Programa de promoció de la 
salut mitjançant l’activitat física. 

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

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria pública de subven-
cions en règim de concurrència competitiva per a publicacions d’in-
terès local editades per Ajuntaments per a l’any 2017, publicades al 
BOP de Girona núm. 72 del dia 12 d’abril de 2017 amb referència als 
treballs de la impressió del llibre "Campllong, crònica del segle XX".

4.4.- AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. RESO-
LUCIÓ TES/541/2017, DE 13 DE MARÇ, PER LA QUAL 
ES FA PÚBLICA LA DE CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER 
A LA UTILITZACIÓ D’ÀRID RECICLAT DELS RESI-
DUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB MARCATGE CE EN 
OBRES PROMOGUDES PELS ENS LOCALS I EMPRE-
SES PÚBLIQUES MUNICIPALS DE CATALUNYA. SOL-
LICITUD.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
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Cop d’ull a les actes municipals 
PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria TES/541/2017, de 
13 de maig de 2017, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts 
per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb 
marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses pú-
bliques municipals, publicada en el DOGC núm. 7333 de 21 de març 
de 2017.

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

TERCER.- Publicar l’aprovació del projecte al BOP de Girona per 
un termini de 30 dies des de la data de publicació, per tal que els in-
teressats puguin formular les al·legacions que considerin oportunes, 
advertint que, si no se’n formula cap, l’acord provisional esdevindrà 
a definitiu.

4.5.- DONAR COMPTE DE LES SOL·LICITUDS 
DE SUBVENCIONS FORMULADES PER DECRET 
D’ALCALDIA. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Donar compte de les sol·licituds de subvencions formu-
lades mitjançant Decret d’Alcaldia, des de la darrera Junta de Govern. 

- Per despeses de manteniment del Consultori Local 

- Per despeses d’inversió en el Consultori Local 

Decret Núm.: 59/2017
Sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut Pública – DIPSALUT el 
següent ajut: 
SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES 
DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CONSULTORI LOCAL 
Concepte: Despeses ordinàries del funcionament del Consultori local 
Pressupost:  1.695,45 €
Import de la Subvenció: 100% màxim 1.695,45. €.
SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES D’INVERSIÓ EN 
EQUIPAMENT DEL CONSULTORI LOCAL 
Concepte: 2 Otoscopis, Oftalmoscop, tensiometre, taruret, maletí 
metge, maletí infermera, fonendo i 2 pulsioximetres.  
Pressupost:  1.414,44 €.

Import de la Subvenció: 100 € màxim 1.414,44. €.

5è.- XARXA LOCAL DE TRIBUTS DE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA. APROVACIÓ COMPTES DE RECAPTACIÓ 
2016.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Aprovar el compte de recaptació de tributs municipals 

corresponents a l’exercici de 2016 lliurats per la Xarxa Local 

de Tributs de la Diputació de Girona – XALOC -, el resultat 

resumit del qual és el que segueix:

VALOR PENDENT INICIAL 33.373,04

CÀRRECS 490.285,77

BAIXES 13.510,34

INGRESSOS 454.215,48

PENDENT A 31/12/2016 353.932,99

Segon. Notificar la resolució la Xarxa Local de Tributs de la Di-

putació de Girona – XALOC

6è.- APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT 
I SALUT DE L’OBRA TEXT REFÒS DEL PROJEC-
TE D’ARRANJAMENT DEL FERM DE CAMINS 
PÚBLICS DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG UTI-
LITZANT ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de l’obra 
"Text refós del projecte d’arranjament del ferm de camins públics 
del municipi de Campllong utilitzant àrid reciclat dels residus de la 
construcció amb marcatge CE" tramès per Germans Cañet-Xirgu, SL 
per correu electrònic en data 8 de febrer de 2017 (NRE 234, de data 
14 de febrer de 2017). 

SEGON.- Instar a l’empresa Germans Cañet-Xirgu, SL per tal que 
realitzi la comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat 
laboral competent, la qual ha de ser prèvia al començament dels tre-
balls i ha d’incloure aquest pla de seguretat i salut. 

TERCER.- Advertir que qualsevol modificació que introdueixi el 
contractista en aquest pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions o incidències que puguin produir-se en el decurs de l’exe-
cució de l’obra, o bé per variacions en la documentació tècnica que 
va servir de base per elaborar l’estudi bàsic de seguretat i salut, re-
querirà l’aprovació expressa de l’Administració pública que ha adju-
dicat l’obra, s’haurà de comunicar a qui disposa el R.D. 1.627/97 i es-
tarà a disposició de tots els qui indica l’article 7.4 del R.D. 1.627/97.

7è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el l’alcalde proposa informar als 
assistents de les següents comunicacions rebudes (NRE 406 al 809 
(excepte factures i renovacions de plaça de la llar d’infants)) per tal 
de que els reunits se’n donin per assabentats. Dels escrits i docu-
ments exposats els reunits es donen per assabentats. 

8è.- ASSUMPTES URGENTS 
Cap.
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ACTUACIONS DE MANTENIMENT A 
LA RUTA VERDA DE LA RIERA SECA
La Brigada Municipal ha realitzat les feines de manteniment 
de la ruta verda de la riera Seca. Ha efectuat la tala de les 
branques més baixes dels arbres que dificultaven el pas pel 
carril,  ha substituït una pilona malmesa a l’inici del carril i 
ha instal·lat noves pilones per a la senyalització d’un tram de 
mota que s’ha de refer. 

El consistori ha pavimentat l’accés a la pista poliesportiva des 
del carrer de l’Església i ha format esglaons a un dels accessos 
del carrer de la Rectoria per tal de garantir l’accessibilitat a la 
zona d’equipaments municipals que hi ha  davant de la Casa 

MILLORES D’ACCÉS I VORERES A LA ZONA D’EQUIPAMENTS

Periòdicament es realitzen els treballs de sega dels escocells 
de les voreres del carrer Camí de Fornells i s’esporguen les 
branques dels plataners existents.  Aquestes actuacions es 
fan per tal de garantir que aquestes zones enjardinades del 
sistema viari del polígon estiguin en bones condicions de man-
teniment.

MANTENIMENT AL SISTEMA VIARI DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL LES FERRERIES

Consistorial. De la mateixa manera, s’ha realitzat l’acabat del 
tram de vorera del carrer de la Rectoria d’aquesta zona. S’hi 
han col·locat els mateixos panots d’acabat que hi havia a l’en-
torn perquè quedi ben integrat.

El mes de març es va repavimentar un tram del carrer de la 
Pau mitjançant un paviment de formigó de 20 cm de gruix, ar-
mat amb fibres de polipropilè. L’actuació es va fer atès que el 
paviment existent en aquesta zona estava en molt mal estat a 
causa de l’existència d’un gran flonjall profund, al costat del 

ACTUACIONS DIVERSES AL SISTEMA VIARI DEL NUCLI URBÀ
pas elevat. A més l’asfalt presentava moltes esquerdes i es-
tava enfonsat. 
El mes de maig s’han reforçat i aparedat els marcs i les tapes 
d’alguns dels pous de registre de les xarxes de sanejament al 
carrer Església.
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Al pavelló poliesportiu s’han fet actuacions per millorar les 
condicions acústiques interiors de manera que s’hi puguin de-
senvolupar amb millors condicions, a més de les activitats es-
portives, exhibicions culturals, exposicions i actes d’oci, lleure, 
culturals i festives com concerts de música, balls... Aquests 
actes necessiten una bona sonorització i la millora era neces-
sària per evitar la reverberació del so que es produïa a l’inte-
rior del pavelló. 
La intervenció ha consistit en realitzar el revestiment interior 
d’una franja de 4 metres d’alçada d’una bona part de les faça-
nes nord i sud i d’una franja de 5 metres d’alçada de la façana 
est, mitjançant la col·locació de panells acústics absorbents 
i modulars model ACUSTISÓN-50A, fabricats en xapa galva-
nitzada i prelacada amb perforacions de diàmetres diferents, 
amb acabat lacat de color gris clar.
També s’ha adquirit una capa protectora pel paviment del pa-

MILLORA I MANTENIMENTS ALS EDIFICIS MUNICIPALS

Durant el mes de maig s’ha realitzat l’arranjament del camí de Cal 
Xurlo, situat al veïnat de les Ferreries,  mitjançant l’estesa de ma-
terial granular tipus reciclat de formigó 0/25 procedent d’un gestor 
autoritzat a Catalunya amb marcatge CE. El camí fins aleshores es-
tava en molt mal estat de conservació i era pràcticament intransita-
ble. Part d’aquesta obra, concretament l’adquisició de l’àrid reciclat, 
està subvencionada per l’Agència de Residus de Catalunya.

ACTUACIONS A CAMINS PÚBLICS RURALS
També s’ha repassat el ferm d’una part del camí públic rural 
que va des la carretera C-25 a Cal Ferrer i d’una part del camí 
que va des del camí de Fornells de la Selva, a l’alçada del Mas 
Portell, fins al camí de Llebrers a Fornells de la Selva, entre 
el Mas de Dalt i el Mas Hortelà. L’actuació s’ha realitzat per 
tal de facilitar la circulació per aquests camins als vehicles 
turisme.

velló de taraflex Bateco en rotlles per poder protegir el pavi-
ment existent a la pista quan s’hi desenvolupen activitats no 
esportives. Part d’aquestes actuacions han estat subvenciona-
da per la Diputació de Girona. 
Finalment, per tal de protegir dels possibles cops de les pilotes 
el revestiment interior realitzat a la façana est, s’hi ha instal·
lat una xarxa de protecció de color blanc. 
Al Consistori municipal s’ha arreglat la porta de vidre que hi 
ha al cancell d’entrada i s’ha instal·lat un passamà a l’escala 
d’accés a la sala de reunions de la planta baixa de l’edifici, 
entre d’altres actuacions de manteniment.
També s’han realitzat petites actuacions de manteniment de 
les instal·lacions de la Llar d’infants, com la reparació del sòcol 
i del paviment de les aules.
Així mateix, s’ha arranjat un tram del paviment de formigó de 
la passarel·la de la la façana nord del Local Social.
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El gener va començar amb bon peu al Local Social de Camp-
llong. Només d’encetar l’any, vam iniciar la nostra posada a 
escena amb una obra de teatre amateur: "Contents i Enga-
nyats", del Grup de teatre Cassanenc. Un obra molt interes-
sant de set històries diferents on fan conviure tant el drama 
com la comèdia.
 
El mes de febrer vam deixar pas a un nou curs d’informàtica 
d’introducció de Word i Excel, a càrrec de Sílvia Fusté, que 
aquest mes de maig en tindrà la continuació, feta a mida per 
als participants. Vam encetar els cursos de rebosteria a càrrec 
de la Gemma Clofent, gran pastissera de comarques barce-
lonines que tenim el plaer de convidar en certes ocasions a 
les nostres instal·lacions. El seu curs va ser tot un èxit. Amb 
moltes ganes de repetir per part dels assistents.

El mes de març es va presentar amb moltes activitats.  Prime-
rament, curs de cuina casolana a càrrec de Montse Busquets: 
canelons de verdura, lluç a la marinera i pastís de galetes 
moka. Exquisit.  

LOCAL SOCIAL
Pocs dies més tard vam donar lloc a una de les novetats de 
l’any: el Ball de Carnestoltes! Tota la gent que volia va venir 
disfressat a passar una bona estona, i a les millors disfresses 
se’ls va premiar amb un bon pernil!

El cap de setmana següent, una altra novetat, la Festa de la 
Dona! Una festa dedicada a totes les dones del poble i rodalies 
que s’ho van passar la mar de bé fent petar la xerrada durant 
el sopar i després movent l’esquelet a la pista de ball. Èxit 
assegurat!

El mes d’abril, vam tenir la fortuna de poder comptar altra vega-
da amb la presència de la Gemma Clofent amb el curs de mones 
de pasqua. Les mones van sortir més que bones i segur que els 
fillols i filloles dels participants en van quedar molt contents!

Els mesos previs a Sant Jordi, la Sala de Lectura del Local So-
cial va participar en un concurs literari expedit per la Diputació 
de Girona en el qual van participar la Queralt i en Ferran Guich. 
Des d’aquí els donem les gràcies i els felicitem per les seves 
narracions.

I finalment, durant el mes de maig, el Local Social de Camp-
llong ha iniciat una activitat anomenada: Tallers de Treballs 
Manuals. Es realitza una activitat cada divendres de maig (cal 
inscripció prèvia) on petits i grans podeu crear coses magní-
fiques: bijuteria, jocs de taula, carteres, mini àlbums, etc. Us 
ho perdreu?

Festa de la dona Curs de mones de pasqua
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El Casal de Jubilats de Campllong hem iniciat un altre any amb 
molta energia i ganes de fer coses. Perquè ho veieu, només 
de començar el 2017 vam fer una assemblea extraordinària de 
socis per plantejar-nos tot de cursos i xerrades que s’efectua-
rien aviat pensades per a nosaltres al Local Social. La regidora 
Sílvia Bosch va tenir molta idea del que va triar, ja que tot el 
que hem fet i encara avui en dia estem fent ens ha encantat. 

El mes de gener ja vam iniciar de seguit el Taller de Memòria 
per a la gent gran que ens va durar 10 sessions. El curs, 
d’una hora setmanal i expedit pel Consorci de Benestar Soci-
al, ens va agradar força. Ens feia rumiar sobre temes de cul-
tura general que a més de fer-nos recordar ens adoctrinava 
sobre temàtiques d’actualitat d’arreu.

Durant aquests tallers de memòria, ens van venir a fer tres 
xerrades de teràpia ocupacional i el banc d’ajuts tècnics, el 
nostre sistema de serveis socials. Les Montserrats ens van 
agradar molt i molt. Ens explicaven les coses ben clares i ens 
van ensenyar alguns utensilis molt útils per a fer-nos la vida 
molt més fàcil. 

Un cop acabat el taller de memòria i aquestes xerrades, 
hem iniciat el curs d’acompanyament per a la gent gran. 
Això de dir-nos gent gran no ens agrada gaire, però ben 
mirat, anys ja en tenim! Aquest curs ens el fa l’Elisabeth 
Muñoz, de "De La Mà", molt trempada. Nosaltres ens pen-
sàvem que dues hores ens passarien a pas de tortuga i tot 
al contrari!

Veieu com n’hem fet de coses? I això no és tot! També vam 
anar d’excursió a Figueres, a veure el Festival Internacional 
del Circ Elefant d’Or! L’any passat ja hi havíem anat i aquest 
any va ser igual de meravellós! Molts ja esperem anar-hi 
l’any vinent altra vegada. Quin goig d’artistes!

Però no us estem parlant de les nostres obligacions setma-
nals. No us penseu pas que hem deixat de venir a berenar, 
ni ballar, ni dinar ni celebrar aniversaris i sants. Això per 
davant de tot, que el tiberi és el que més ens fa moure. No 
hi ha res com un bon arròs el dimecres al Local Social. Què 
no sabeu que ens el fan per a nosaltres? Ui que n’hem fet 
de coses!

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG

Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Figueres
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Ja hem deixat enrere el segon tri-
mestre, hem treballat moltíssim i us 
volem explicar una mica que hem 
fet. 
El mes de febrer  vam celebrar l’ar-
ribada del carnestoltes i aquest any 
ens vam disfressar de pintors, mi-
reu que guapos que anàvem...

Després de seguida va arribar la primavera, i amb les senyo-
retes fem un munt d’excursions a fora a veure les flors, els 
camps... com ens agrada sortir a passejar! 

També hem fet un munt d’activitats de pintar amb les mans, els peus...  Aquest mes passat va ser Sant Jordi i vam experimentar 
amb pètals de roses tocant i olorant... i després vam pintar amb una escarxofa tot simulant una rosa de Sant Jordi, ens va quedar 
molt xula.

Com podeu veure no parem de passar-nos-ho d’allò més bé!
Aquest trimestre anirem d’excursió a Can Feliu a veure vaques, cavalls, gallines... i començar a preparar la festa de final de curs, ja 
us anirem explicant...

Els nens i nenes de la llar d’infants El Tractoret

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
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L’anomenada societat del benestar del primer món ha viscut 
diversos canvis: descens de la natalitat, increment de l’espe-
rança de vida, immigració... Tots aquests factors s’han de tenir 
en compte per tal de poder atendre i assolir una millor qualitat 
del sistema del benestar.

Des de l’Ajuntament de Campllong volem mostrar una especial 
sensibilitat davant les necessitats de les persones grans. El 
nostre compromís és treballar per la prevenció. Amb aquesta 
finalitat desenvolupem activitats que promocionin condicions 
de vida saludable, per evitar retardar o pal·liar situacions de 
dependència física o psíquica.

És per això que en els darrers anys la preocupació per la salut 
ha adquirit un caràcter global. Si bé generalment ens preocu-
pàvem i ens seguim preocupant per fer una bona dieta, estar 
en forma física i mantenir a un bon nivell la imatge corporal, 
ara també hi hem d’afegir el desig de tenir una bona memòria, 
una bona capacitat d’atenció i concentració, agilitat mental... 
És a dir, un estat cognitiu en ple rendiment.

Davant aquesta necessitat, des de l’Ajuntament, apostem per 
aquesta iniciativa i conjuntament amb el Consorci de Benes-
tar Social Gironès-Salt hem realitzat, de febrer a abril, dife-
rents tallers de memòria adreçats al foment de l’envelliment 
actiu i guiats per una psicòloga especialitzada. Els resultats 

PER UN ENVELLIMENT ACTIU
no únicament tenen efectes positius a nivell cognoscitiu sinó 
que també incideixen positivament en altres aspectes, com ara 
l’autoestima i la socialització.

Dins aquesta línia de prevenció, voldria destacar també les ac-
tivitats dirigides per "De la Mà", professionals que ens acom-
panyen a adquirir aprenentatges i habilitats tant per la gent 
amb dependència, com per les famílies cuidadores no profes-
sionals. El seu objectiu és donar-nos ajuda i formació necessà-
ria per dur a terme la seva gran tasca.

Varem iniciar les sessions el 20 d’abril, els dijous al local so-
cial, i encara estem en formació. Són vuit sessions, un cop per 
setmana. Gaudim de trobades plenes de reflexions enriquido-
res, pràctiques i continguts dirigits a facilitar el dia a dia, cre-
ant un entorn on poder oferir eines i estratègies als cuidadors 
i a la família. En definitiva, amb l’objectiu d’acompanyar en el 
procés de fer-se gran.

I per finalitzar vull animar-vos a tots a participar en noves 
propostes per quan tornem a iniciar formacions al setembre 
a participar-hi.

Resto com sempre a la vostre disposició. Atentament,

Sílvia Bosch 

Com cada any l’Ajuntament va convocar als veïns per a fer la 
reunió del poble. Enguany, el seu desenvolupament va anar de 
la següent forma i manera: després d’una introducció per part 
de l’Alcalde, els diferents regidors varen explicar els temes de 
les seves àrees, donant opció al públic a fer preguntes. A conti-
nuació, l’Alcalde va explicar el pressupost 2017, i es va tornar a 

REUNIÓ DE POBLE 2017
obrir el torn de preguntes en el qual es varen registrar diverses 
intervencions. La més llarga va versar sobre l’entorn de la plaça 
i les activitats que s’hi desenvolupen. També es va parlar de la 
necessitat d’espais públics que reclama l’AE Campllong i des-
prés de comentar tots plegats els diferents temes es va donar 
pas a la lectura dels resultats dels pressupostos participatius:

La reunió va continuar a peu dret al voltant de la taula i fent un petit berenar. Fins l’any vinent!

ACTUACIÓ VOTS % EUROS

AJUDES SOCIALS (atenció a la dependència, exclusió socials, desampara econòmica, etc.) 23 21,10 3.165,14

MUSEU DEL CAMP (recuperació d’estris antics destinats al fons del Museu (manteniment, restauració 
i adquisició d’estris)

12 11,01 1.651,38

FESTA MAJOR (activitats lúdico-populars) 16 14,68 2.201,83

FIRA (adquisició de material: tanques, senyals, utensilis, mobiliari, etc.) 14 12,84 1.926,61

ACTIVITATS JOVES I ACTIVITATS EN GENERAL 7 6,42 963,30

ACTIVITAT CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG 9 8,26 1.238,53

LOCAL SOCIAL (activitats culturals i material divers) 15 13,76 2.064,22

AE CAMPLLONG 5 4,59 688,07

COLLA GEGANTERA 8 7,34 1.100,92

TOTAL 109 100 15.000
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Aquest any, la Consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el 
diputat de la Diputació de Girona i president de Semega, Carles 
Salgas, van ser els encarregats d’inaugurar la 35a Fira Comar-
cal de Primavera. Tots dos van destacar l’esforç de Campllong 
per innovar any rere any en l’organització de la Fira, sumant 
sinèrgies sempre entre modernitat i tradició.

Pel que fa a dissabte, a banda de la mostra firal, les paradetes 
i espais comercials exteriors, es van celebrar tot de concursos 
i activitats: el concurs de paletes, el concurs de maquinistes, 
partit de bèlit, concurs de pintura ràpida...  A la tarda, la  gim-
cana de cavalls amb 17 participants, l’entrega dels premis del 
concurs de ratafia, la tractorada i molt més, com exposicions, 
espais gastronòmics, zones infantils...

La Fira Comarcal de Primavera de Campllong és ja una cita 
ineludible com ho demostra el fet que els milers de visitants 
que any rere any hi són fidels, tot i que enguany el dia fort de 
la fira va caure en Sant Jordi, la qual cosa comporta una gran 
oferta d’activitats diverses a tot arreu.

La Diada va ajudar a fer encara més festiu el certamen que es 
va omplir de roses i llibres per tal que el visitant pogués complir 
amb la tradició tot visitant la Fira que des de primera hora del 
matí va tenit  una gran afluència de visitants, sobretot famílies.
Diumenge, a banda del concurs morfològic de vaques de raça 

frisona, un dels altres concursos que es mantenen des dels 
inicis de la fira és el  concurs de treball monogràfic de ramat 
amb gos d’atura català, que va comptar amb un nombrós pú-
blic curiós per veure treballar el pastor i el gos amb el ramat. 

Durant el matí també es va dur a terme la trobada de cotxes 
clàssics, el concurs social d’enganxe, el torneig de bitlles ca-
talanes i la trobada de plaques de cava. A la tarda els visitants 
van observar curiosos l’exhibició de tallar troncs, la segona 
part del concurs social d’exganxe de carruatges amb cavalls, 
que ens van entretenir amb un gran espectacle, i la ja tra-
dicional exhibició del batre amb maquinària antiga i tractors 
lanz tal i com es feia abans. Per cloure l’edició hi va haver una 
exhibició de balls country a càrrec dels alumnes de Campllong 
i l’actuació de la colla Gegantera de Campllong que van fer un 
recorregut pel recinte firal.

Podem estar orgullosos pel fet que tenim una Fira plenament 
consolidada com a veritable aparador de l’activitat econòmica i 
social del municipi de Campllong, rodalies i de tota la província.

Agraïm la seva implicació a tots els participants i visitants i 
molt especialment a totes aquelles persones que col·laboren 
desinteressadament en l’organització de la Fira, fent possible 
que un altre any la Fira Comarcal de Primavera de Campllong 
hagi estat un gran èxit.

NOU ÈXIT DE PÚBLIC EN A 35A FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG
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SERVEI ALS CIUTADANS
BUSCAR FEINA ÉS UNA FEINA
A la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Campllong t’acompa-
nyem en el camí de cerca i millora professional amb l’objectiu 
que les teves ACCIONS obtinguin resultat i el teu PERFIL sigui 
competent dins el mercat laboral

COM? 

- FORMANT part de la Borsa de treball de l’Ajuntament de 
Campllong 
- Realitzant SESSIONS D’ACOMPANYAMENT I ASSESSORA-
MENT  en la cerca de feina i en la definició del perfil profes-
sional.
- Oferint-te ORIENTACIÓ O RE-ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. 
Sessions individualitzades.
-T’INFORMEM dels cursos de formació o reciclatge en l’àmbit 
de desenvolupament professional.
-TREBALLANT I DESENVOLUPANT  tècniques i habilitats perso-
nals vinculades al món laboral
- Amb TALLERS de formació i Coaching (segons demanda).

SERVEI A LES EMPRESES
CONNECTEM ELS SERVEIS LOCALS AL TEIXIT EMPRESARIAL
A la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Campllong tenim com 
a objectiu connectar la demanda laboral de les empreses amb 
la oferta laboral des de la PROXIMITAT, tan amb les empreses 
com amb els candidats.

COM? 

- Suport en la DEFINICIÓ DE PERFILS I PERSONAL QUALIFI-
CAT que encaixin amb les necessitats de l’empresa
- SELECCIÓ de personal des de la PROXIMITAT.
- CERCA DE PERFILS ESPECÍFICS i/o TÈCNICS en funció dels 
requeriments
- Accés a candidats i perfils professionals de la BORSA DE TREBALL
- Informació sobre BONIFICACIONS I AJUDES a la contracta-
ció de treballadors, segons les necessitats de l’empresa
- FORMACIÓ BÀSICA de COMPETÈNCIES als candidats (segons 
demanda)
- CERCA I PROGRAMACIÓ de FORMACIONS i CURSOS que 
l’empresa consideri interessants.

TREBALLAR A CAMPLLONG

EMPRENEM A CAMPLLONG és una iniciativa promoguda per l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Campllong que té 
com a objectiu fomentar una xarxa de relacions òptima entre les empreses, Campllong i altres poblacions veïnes, que possibiliti un 
creixement per a les empreses, per la població i per als seus ciutadans.

Des de EMPRENEM A CAMPLLONG hem creat un butlletí electrònic periòdic amb l’objectiu que les empreses tinguin informació 
sobre subvencions, ajudes, formacions i programes locals que els pugui resultar d’interès.
 
Com a empresa, pots suggerir-nos noves àrees que puguin ser d’interès permetent que aquesta iniciativa creixi i s’ajusti a les 
necessitats reals de les empreses de Campllong i rodalies.
 

Si vols inscriure’t al butlletí o sol·licitar una reunió  amb el servei de Borsa de treball i promoció econòmica de l’Ajun-
tament de Campllong, per iniciar una col·laboració, posa’t amb contacte amb nosaltres enviant un correu a borsa@
campllong.cat

CONTACTA AMB NOSALTRES
Tots els dijous al matí (amb cita prèvia)

Segon i últim dijous tarda de cada mes (amb cita prèvia)
borsa@campllong.cat – 972 46 15 04
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Els Serveis Socials de Camp-
llong, a través del Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt, 
ofereix dins el programa de 
suport a l’autonomia personal, 
dos recursos adreçats a per-
sones amb diversitat funcional 
d’origen físic, sensorial, cognitiu, intel·lectual i/o social i, a to-
tes les persones cuidadores.

L’objectiu principal és poder millorar la qualitat de vida i potenciar 
l’autonomia de les persones a través de les seves potencialitats 
i/o adaptant les tasques i els entorns. No només ens centrem en 
donar orientacions sinó que el fet de treballar directament en els 
domicilis, permet donar unes orientacions més individualitzades i 
personalitzades a les necessitats reals de cada situació.

Hem de trencar amb els mites que tothom som iguals, els 
domicilis són els mateixos i els cuidadors tenen les mateixes 
formacions. També, hem d’entendre que no necessitem els 
mateixos suports tècnics que un entorn hospitalari, preparat 
per qualsevol patologia i situació.

La formació i entrenament amb les persones cuidadores, el su-
port davant de situacions curioses, de risc o conflictives,  són 
una tasca important per evitar la claudicació dels cuidadors, 
element importantíssim en la cura de les persones.

L’entorn és un altre factor que influeix moltíssim en l’autono-
mia. És important valorar quines interferències poden originar 
i adaptar-los a les capacitats de la persona. La casa no és es-
tàtica i ens permet realitzar modificacions o posar elements 
de suport/ajudes tècniques per crear espais més funcionals.

Serveis
Servei de Teràpia Ocupacional: Orienta a la persona com 
millorar la seva autonomia. Ofereix tècniques compensatòries 
pels dèficits i adaptacions per reduir les exigències físiques i 
cognitives de les activitats. Fem l’assessorament, orientació i 
entrenament en adaptacions del domicili i de les ajudes tèc-
niques més adequades per a la persona, la tasca i l’entorn. 
Formem als cuidadors/familiars en tècniques d’ergonomia, 
tècniques de mobilització, tècniques de vestit... I orientem en 
assessorament i orientacions en supressió de barreres arqui-
tectòniques. Al mateix temps, informem de les prestacions ac-
tuals per subvencionar-les.

Banc d’Ajudes Tècniques: disposem d’elements de suport/
ajudes tècniques per a la protecció i descans, mobilització, 
desplaçaments, higiene i transferències entre altres. A través 
d’una valoració al domicili, s’analitzen les més adequades i es 
deixen en préstec temporal.

L’accés als serveis es realitza a través de la treballadora so-
cial ubicada a l’Ajuntament on disposen d’un full de derivació 
per sol·licitar el servei. 

Un cop rebut, la terapeuta ocupacional es posa en contacte 
amb la família per realitzar una visita al domicili i fer:

- Una valoració de les necessitats i capacitats de la persona.
- Valoració de l’entorn en el qual es desenvolupen les tasques 
diàries.
- Valoració de les capacitats i l’aprenentatge dels cuidadors.

Un cop detectades les necessitats reals, es realitza una pro-
posta de tècniques, orientacions i entrenaments amb la per-
sona sol·licitant o cuidadores. Aquesta intervenció es pot 
realitzar durant la primera visita o pot requerir de diverses 
intervencions.

Si la persona és candidata a ajudes tècniques, se li ofereixen 
sempre que s’acceptin les condicions de préstec temporal 
establertes. Llavors es tramita la sol·licitud al  magatzem i 
aquest es posa en contacte amb la família per lliurar-lo i rea-
litzar l’entrenament.

En el cas d’adaptacions, ajudes tècniques i supressió de bar-
reres arquitectòniques, la persona rep orientacions i recoma-
nacions i totes les opcions que actualment hi ha al mercat per 
satisfer les seves necessitats.

M’agradaria aprofitar per recordar que davant les limitacions 
funcionals sempre es bo una bona prevenció.

No hem de deixar de banda que moltes vegades són les nos-
tres idees o els nostres domicilis els que poden crear més 
dependència o dificultats per la cura de la que tenim. És im-
portant tenir una visió amplia de la diversitat funcional i totes 
les activitats que encara podem realitzar. No deixem que els 
cànons de la normalitat facin que interfereixi en la nostra qua-
litat de vida i apostem per la diversitat.

Acabo recordant que si s’han de posar en contacte amb el ser-
vei, poden contactar amb la treballadora social dels serveis 
socials de Campllong i fer la demanda per una primera visita.

Agraeixo a la revista l’oportunitat de poder explicar els ser-
veis i fer-los més propers a totes les persones que el puguin 
necessitar.

Montse Vázquez Valle
Terapeuta Ocupacional
Servei de Teràpia Ocupacional i Banc d’Ajudes Tècniques
Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt

SERVEI DE TERAPIA OCUPACIONAL I BANC D’AJUDES TÈCNIQUES



30
El gra i la palla

La vida del poble

L’EXPOSICIÓ SOLAR

Tot i que el sol té efectes fisiològics positius (estimula la sín-
tesi de Vitamina D, afavoreix la circulació de la sang i actua 
com a tractament d’algunes afeccions cutànies), una exposició
elevada als raigs del sol, és perjudicial. Després d’una exposi-
ció solar, les cremades són els efectes més evidents, però hi 
ha efectes adversos que no són immediats i que també hem de
tenir en compte (les persones que han estat moltes hores 
exposats al sol poden manifestar amb el temps: envelliment 
cutani amb arrugues, taques a la pell que a la llarga poden 
esdevenir càncer o tumoracions cutànies).

Al nèixer ja disposem d’una capacitat d’adaptació al sol. Aquest és 
el nostre fototip. Hi ha persones amb una capacitat menor (perso-
nes de pell clara o persones pèl-rojes), i són aquest grup de per-
sones les que tenen una capacitat més reduïda per resistir al sol.

Els nens són el grup de població en els que més s’ha d’extre-
mar la fotoprotecció. És molt important protegir els nens dels 
efectes adversos dels raigs ultraviolats del sol. Les mesures 
inclouen conductes d’evitació solar, protegint-los amb roba, 
gorra, ulleres de sol i la utilització de cremes protectores.

PROTECCIÓ SOLAR
Recomanacions
- Evitar pulveritzacions d’aigua mentre estem exposats al sol.

- No utilitzar perfums o colònies alcohòliques que continguin 
essències vegetals, ja que són fotosensibilitzants.

- Escollir el fotoprotector més adient al fototip de pell.

- Utilitzar protecció solar encara que estigui ennuvolat.

- No exposar-nos al sol entre les 12 i les 16 hores.

- Protegir el cap amb una gorra amb visera, els ulls amb ulle-
res adequades i els llavis amb protecció labial.

- Estar en moviment. No és aconsellable estirar-se al sol i man-
tenir-se immòbil durant hores.

- Beure aigua i altres líquids (que no siguin begudes alcohòli-
ques) per tal d’evitar la deshidratació.

Filtres solars
Molts cops la radiació solar que arriba a la pell és superior al 
que aquesta pot resistir, per la qual cosa és necessària una 
protecció addicional. Segons la forma d’actuació, els filtres so-
lars es classifiquen en físics, químics i biològics.

SALUT
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AQUEST PROPER TRIMESTRE...
 
LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ:
Els dijous 15 de juny, 20 de juliol i 17 d’agost.

LA NETEJA VIÀRIA SERÀ SERÀ:
Els dijous 1 de juny, 6 de juliol i 24 d’agost i el dimarts 29 d’agost

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

DIADA DEL SOCI DEL CASAL DE JUBILATS 
10 de juny.

REVETLLA DE SANT JOAN 
23 de juny, a les 9 del vespre. 
 
FESTA MAJOR 
Del 25 al 28 d’agost.

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

Ajuntament de Campllong

MUSICANT 
Del 29 D’agost al 3 de setembre. 

BALLS DE JUBILATS
(preu: 7€ socis; 8€ no socis)
Els dimecres, quinzenalment:  
Juny: Dies 14 i 28.
Juliol: Dies 12 i 26.
Agost: Dia 9.

- Filtres físics: (pantalles totals): són impermeables a la ra-
diació solar i actuen sobre la radiació per reflexió, és a dir, 
reflecteixen la llum. Els més utilitzats són: l’òxid de zenc, el 
diòxid de titani i la mica.

- Filtres químics: actuen per absorció de la radiació solar 
ultraviolada. Els més coneguts son el PABA (àcid para-amino 
benzòic ), l’àcid cinàmic, l’àcid sulfònic, l’alcanfor, la benzofe-
nona i el dibenzoilmetà).

- Filtres biològics: incorporen vitamines en la seva composi-
ció per tal de reforçar l’acció tant dels filtres químics com dels 
físics. Les Vitamines A, E i B5 incorporades tenen efectes anti-
oxidants i actuen bloquejant l’acció dels radicals lliures, per tal 
que es converteixin en agents preventius del fotoenvelliment i 
del càncer cutani.

Consells d’utilització del fotoprotector:
Per obtenir un resultat òptim en la utilització d’un fotoprotec-
tor, s’han de seguir unes normes bàsiques:

1- Cal protegir-se tots els dies, també els ennuvolats, ja que 
les radiacions passen a través dels núvols.

2- Si voleu prendre el sol, comenceu a fer-ho de manera gra-
dual.

3- Apliqueu filtre solar amb factor de protecció adequat al ti-
pus de pell (i com a mínim de 15 SPF) 20 o 30 minuts abans de 
l’exposició al sol i cada dues hores, després de cada bany o 
si es sua molt, ja que per aplicar-lo, la pell hauria d’estar ben 
seca. Poseu-vos la quantitat adequada i comproveu la data de 
caducitat.

4- Resteu en espais d’ombra en les hores centrals del dia en-
tre les 12 del migdia i les 4 de la tarda quan la intensitat de les 
radiacions solars és més intensa i la possibilitat de cremades 
solars és més gran.

EL SOL I ELS NENS
És molt important ensenyar als nens a protegir-se del sol des 
de petits, doncs els efectes de la radiació solar son acumula-
tius i irreversibles. La pell dels nens presenta diferències res-
pecte a la pell dels adults, i cal proporcionar-li una protecció 
adequada.

No s’hauria d’exposar al sol a nens menors de 6 mesos, la FDA 
(American Food & Drug ) no recomana l’aplicació de fotopro-
tectors en nens més petits de 6 mesos i es recomana limitar la 
exposició solar a menors de 3 anys.

CONSULTORI DE CAMPLLONG
DUI CAROLINA SOLER I DRA MARTA RIPOLL




