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Carta de l’alcalde

Estem vivint un temps especial i per això aquestes 

línees, que majoritàriament han de parlar del nos-

tre poble, potser es vegin una mica esbiaixades per 

la magnitud dels esdeveniments. A Campllong, com 

a tots els pobles del nostre país, hi conviuen dife-

rents sensibilitats, totes elles respectables, i que 

tots plegats hem d’embolcallar com si fossin pròpi-

es, simplement perquè són dels/les veïns /nes de 

casa. Cal que no perdem el nord, la convivència ha 

d’ésser pal de paller a casa nostra. Dit això, tothom 

que doni suport al que cregui  oportú, per convicció 

o interès.

A casa nostra, com a tota la nostra comarca, el tema 

del suport a la sobirania plena del poble català està 

més que arrelada. Molta gent té al cap els greuges 

històrics explicats de boca a boca pels nostres an-

tecessors, transmesos  pels cronistes al llarg del 

temps o viscuts pels nostres pares, parents amics 

o veïns, i aquells més recents vistos per tots a la 

televisió.

És per a tot això que el nostre Ajuntament ha parti-

cipat en aquells actes als quals hem estat convocats 

pel Govern. De cap manera havíem o podíem obviar 

la seva demanda o invitació tot i les possibles re-

percussions de caire o índole personal o públiques 

que se’n puguin derivar per als regidors o l’alcalde. 

En tot cas, han sabut i saben que hi poden haver 

conseqüències per part d’estaments que es puguin 

sentir ofesos o contrariats pel desenvolupament del 

procés a Catalunya i vulguin violentar les decisions 

preses pels Ajuntaments. En tot cas, el Consisto-

ri ha pres aquestes determinacions per buscar un 

millor futur per als que ens vindran al darrera ja 

que la situació política i molt principalment el trac-

te econòmic al que estem sotmesos han esdevingut 

insostenibles. 

A l’hora que estem redactant aquesta revista les 

coses no estan gota clares entre el que demana Ca-

talunya i el que no vol donar Espanya. En tot cas, 

esperem que les coses és desenvolupin pel camí del 

diàleg, del bon fer i del consens i tinguem clar que 

tots plegats som un poble. És igual la procedència, 

solament un poble, amb el mestissatge de costums 

i d’idees que això comporta d’uns vers els altres, i 

viceversa. Això sí, hem de saber i tenir clar allà on 

som, hem de saber que aquesta és la terra on han 

de créixer els nostres fills/es, néts i les generaci-

ons que vindran. I és aquí d’on ha de sortir la força 

per defensar els nostres costums, recursos i insti-

tucions. No ens enganyem: ningú de fora ens donarà 

res, quasi sempre ha estat al revés, sempre ens han 

vingut a prendre quelcom.

Desitjant que la dignitat del nostre poble no quedi 

en entredit, quedo a la vostra disposició per a qual-

sevol suggeriment, consulta o explicació i us desitjo 

a totes/s molta sort i salut. 
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

EL PROCÉS A CAMPLLONG
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NOTA: El que aquí us exposem són extractes de les actes mu-
nicipals. Per accedir a la transcripció completa, consulteu-les a 
www.campllong.cat 

 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 30 DE MARÇ DE 2017

1r-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES 
ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
26 DE GENER I EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
DELS DIES 2 I 9 DE MARÇ DE 2017
Els reunits per unanimitat acorden l’aprovació dels esborranys de 
les actes de la sessió ordinària de 26 de gener i extraordinàries i 
urgents de 2 i 9 de març de 2017, de les quals s’ha tramés còpia a 
tots els regidors en data 28 de març de 2017. 

2n- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Freixas, juntament amb els regidors presents volen 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 JANET AMER RAMIREZ, fill 
de Ivanka i Albert, nascuda el dia 21 de març de 2017. 

El dissabte 18 de març passat va tenir lloc la reunió del poble amb una 
assistència d’unes 50 persones les quals van participar activament [...]

Resum de reunions o actes a què ha assistit el Sr. Alcalde des del 
darrer Ple: 

26/01/2017 – Comissió d’Urbanisme de Girona 

27/01/2017 – Participació al debat de Governs Locals a Fornells de la Selva 

02/02/2017 – Reunió amb el Sr.   Raül Morales i Vergés, Director 
dels Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge a Girona

08/02/2017 – Visita a Xaloc 

09/02/2017 – Reunió amb el Sr. Javier Flores Garcia, Director Ge-
neral d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya

13/02/2017 - Reunió amb els responsables de seguetat privada dels 
Mossos d’esquadra

17/02/2017 – Reunió amb responsables de la Secretaria de Teleco-
municacions 

18/02/2017 – Assistència a l’acte d’inauguració de la fira Fiporc de 
Riudellots de la Selva

20/02/2017 – Reunió amb responsables de l’empresa Guifi i fibra aigua 

02/03/2017 – Comissió d’Urbanisme de Girona a Torroella de Montgrí 

3/03/2017 – Assistència a l’Assemblea General de l’AMI (Associació 
de Municipis per la Independència)

12/03/2017 – inauguració de l’ampliació del pavelló de Riudellots 
de la Selva

08/03/2017 – Reunió amb responsables d’Urbanisme de Girona

21/03/2017 – Reunió amb el Sr. Àngel Planas, Gerent del Consorci 
Vies Verdes  

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
En el present punt de l’ordre del dia pren la paraula el Sr. Carrera 
comunicant que el proper dia 1 d’abril hi haurà la jornada de portes 
obertes de la Llar d’Infants municipal "El Tractoret". 

Segueix la Sra. Ester Roqueta comentant la reunió mantinguda juntament 
amb el Sr. Alcalde i les responsables de promoció econòmica del muni-
cipi a la Diputació de Girona al departament de Promoció econòmica. 

Igualment la Sra. Roqueta comenta que s’ha proveït de material la 
cuina de la Sala Gran del Local Social per poder dur a terme els cur-
sos i activitats que s’hi programen. 

La regidora Sra. Sílvia Bosch fa saber als assistents que en breu 
s’instal·laran uns nous dispositius de primers auxilis contra l’asfíxia 
per ennuegament, un per infants a la Llar d’infants i tres al Local 
Social per als trams d’edat (menors, adults i gent gran). 

La Sra. Bosch comenta que s’han apliat els horaris de serveis socials 
que passen a un servei presencial de 9 a 15 hores tots els dijous. Per 
acabar comenta que properament s’iniciaran els cursos de formació 
de terapeutes ocupacionals. 

Per finalitzar el regidor Sr. José Luis Zúñiga explica que ja està ope-
ratiu el sistema d’eficiència energètica instal.lada al Local Social per 
controlar l’energia proviment de les plaques solars. 

També, el mateix regidor, fa referència a l’assistència, juntament 
amb l’Alcalde, a la reunió convocada pel Consell Comarcal del Giro-
nès en tema de residus, alertant que l’evolució prevista dels cànons 
de residus municipals dipositats als abocadors passa dels 30% actu-
als als 50 l’any 2020, i que cal anar pensant opcions per millorar el 
reciclatge al municipi per evitar aquests costos. 

4t.- PROTOCOL D’ADHESIÓ A LA XARXA 
LOCAL SITMUN-Girona. SISTEMA D’IN-
FORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL. 
APROVACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Adherir-se al protocol de la Xarxa Local Sitmun-Girona, 
que tot seguit es detalla a l’annex. 

SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona. 

Cop d’ull a les actes municipals
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5è.- CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRO-
NÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG PER 
AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ AL GIRONÈS 2016. 
APROVACIÓ. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre el Con-
sell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong per al des-
envolupament del programa de treball i formació al Gironès 2016, 
d’acord amb el text que figura a l’annex.

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

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

6è.- APROVACIÓ CONVENIS I ADDENDAS. 
ANNEX I AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I 
EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIOR-
NÈS-SALT. Execució tallers de Memòria.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR l’Annex I al Conveni Marc de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Campllong i el Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt per a l’execució dels Tallers de Memòria al municipi de 
Campllong per a l’exercici 2017 d’acord amb el text que es publica 
a l’annex. 

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

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

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

7è.- CONVENI MARC DE DELEGACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I 
ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’OBERTURA I 
MANTENIMENT DE LES FRANGES DE PRO-
TECCIÓ D’INCENDIS DE LA COMARCA DEL 
GIRONÈS. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR el conveni marc de Delegació entre el Consell 
Comarcal del Gironès i els ajuntaments de la Comarca per a la presta-
ció del serveis de manteniment de les franges de protecció d’incendis 
de la comarcal del Gironès, d’acord amb el text que figura a l’annex.

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

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

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

8è.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFOR-
MES DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2016
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Elevar al ple de la corporació els informes de morositat 
corresponents al 4t trimestre de l’exercici 2016 i que s’adjunta en la 
present proposta d’acord com a documentació annex.

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

- Vots a favor: 7;  Vots en contra: 0;  Abstencions: 0

9è.- APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

ACTUACIÓ VOTS % EUROS

AJUDES SOCIALS (Atenció a la dependència, exclusió social, desempara econòmic, 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 1.561,38

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

ACTIVITATS 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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Núm.:22/2017
Ref.: Devolució fiança d’afectació de domini públic i devolució de fian-
ça de residus de la construcció de la llicència d’obres exp. 04/2011 

Núm.: 23/2017
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a la llicència d’activitats IM-
NASA  

Núm.: 24/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 4/2017

Núm.: 25/2017
Ref.: Sol·licitud al Consorci Benestar Social per alta SAD de la Sra. NMT 

Núm.: 26/2017
Ref.: Aprovació modificacions padrons fiscals 2017. Taxa de Recolli-
da d’Escombraries

Núm.: 27/2017
Ref.: Aprovació modificacions padrons fiscals 2017. Taxa de Conser-
vació Nínxols

Núm.: 28/2016
Ref.: Aprovació modificacions padrons fiscals 2017. Taxa de CLAVE-
GUERAM 

Núm.: 29/2017
Ref.: Aprovació bonificacions per famílies nombroses al rebut de 
l’IBI 2017

Núm.: 30/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 31/2017
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la uti-
lització de les sales i dependències municipals (núm. 19)

Núm.: 32/2017
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la uti-
lització de les sales i dependències municipals (núm. 19)

Núm.: 33/2017
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la uti-
lització de les sales i dependències municipals (núm. 19)

Núm.: 34/2017
Ref.: Autorització i/o liquidació de sales municipals

Núm.: 35/2017
Ref.: Autorització i/o liquidació de sales municipals

Núm.: 36/2017
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a la llicència d’activitats CO-
MERÇ A L’ENGRÒS DE SACS DE TALC  

Núm.: 37/2017
Ref.: Delegació de competències requeriment de documentació per 
conformitat comunicació prèvia

Núm.: 38/2017
Ref.: Requeriment de documentació en relació a la comunicació prè-
via de primer ocupació presentada per la Sra. Roser Freixas i Puig

10è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DIC-
TADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 10/2017 A 
50/2017
Conforme indica l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de no-
vembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, es  dóna compte de les resoluci-
ons d’alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària per 
tal que els regidors coneguin el desenvolupament de l’Administració 
municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de Govern, 
que preveu l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril:  

Núm.: 10/2017
Ref.: Trasllat informe tècnic referent certificat final d’obra per la 
construcció d’una piscina exp. 4/2015

Núm.:11/2017
Ref.: Devolució fiança d’afectació de domini públic i devolució de fian-
ça de residus de la construcció de la llicència d’obres exp. 15/2016 

Núm.: 12/2017
Ref.: Trasllat al Cos d’Agents Rurals, de la sol·licitud d’informació de 
com funciona la caça als camps de l’entorn de Campllong 

Núm.: 13/2017
Ref.: Sol·licitud de Bestreta mensual al servei de recaptació de Xaloc. 
Any 2017

Núm.: 14/2017
Ref.: Trasllat informe tècnic En relació a la comunicació prèvia de 
primera ocupació que fa referència a les obres de construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Sant Jordi, núm. 1-3 del municipi 
de Campllong (Exp. 14/2014),

Núm.:15/2017
Ref.: Devolució fiança d’afectació de domini públic i devolució de fi-
ança de residus de la construcció de la llicència d’obres exp. 4/2005 

Núm.: 16/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 17/2017
Ref.: Conformitat a la renúncia de la persona habilitada de l’acumu-
lació de l’Ajuntament de Brunyola

Núm.: 18/2017
Ref.: Nomenament per a la direcció de les obres i coordinador en 
matèria de seguretat i salut en fase d’execució d’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"

Núm.: 19/2017
Ref.: Concessió de targeta d’armes de categoria 4ª. 

Núm.: 20/2017
Ref.: Concessió targeta aparcament individual a persones amb dis-
minució.

Núm. 21/2017
Ref.: Llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos 
potencialment perillosos
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manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està in-
tegrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves 
estructures polítiques no el reconeguin així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha 
fet més evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una 
aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria 
de la seva població. 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats de-
mocràtiques, es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és 
aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciuta-
danes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mit-
jançant un referèndum. 

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i 
dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; 
i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que 
han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat orga-
nitzada a favor del seu dret a decidir. 

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat ex-
perts en dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a 
Catalunya acordat amb l’Estat. 

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de 
voluntat política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és suscep-
tible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument 
per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per 
crear-ne de nous o per agreujar els existents.

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem 
aquest MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada 
d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la 
recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

Per tot això : 

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les 
dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord 
que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a 
la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internaci-
onal, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica 
on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport 
a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació 
d’aquest Referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, 
que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que 
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la 
relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques 
als problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamen-
tal de què disposen les societats modernes: el coneixement i la 
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb 
el vot. 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a par-
ticipar-hi. Per això és necessari un debat escrupolosament democrà-

Núm.: 39/2017
Ref.: Aprovació conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de 
Campllong i Sant Andreu Salou per l’assistència dels infants de Sant 
Andreu Salou a la Llar d’Infants Municipal de Campllong en condici-
ons d’igualtat amb els infants de Campllong

Núm.: 40/2017
Ref.: Proposta de nomenament Accidental 

Núm.: 41/2017
Ref.: MARC MIG PRESSUPOSTARI 2017 (PLA 2018-2020)

Núm.: 42/2017
Ref.: Incoació de procediment de protecció de la legalitat urbanística 
de l’annex a la masia del Mas Coll

Núm.: 43/2017
Ref.: Incoació procediment d’infracció urbanística a l’annex a la ma-
sia Mas Coll

Núm.: 44/2016
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 45/2017
Ref.: Rectificació sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona del 
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017 

Núm.: 46/2017
Ref.: Autorització 9a. concentració 4x4

Núm.: 47/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 6/2017

Núm.: 48/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 24/2016

Núm.: 49/2017
Ref.: Nomenament de tresorera

Núm.: 50/2017
Ref.: Reconeixement de serveis prestats i de triennis personal mu-
nicipal
 
Els reunits és donen per assabentats.

11è.- MOCIONS URGENTS. MOCIÓ D’ADHE-
SIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈN-
DUM  
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret 
a Decidir. El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va 
acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va 
crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite 
Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar 
González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van 
presentar el manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de 
treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 

“Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Cata-
lunya té indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha 



El gra i la palla A7

Cop d’ull a les actes municipals 
tic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que 
avui es manifesten a Catalunya. 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de 
data 25 de juliol de 2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir i als objectius que perseguia el mateix. 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i 
amb la voluntat de manifestar l’adhesió a la celebració d’un re-
ferèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest 
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de 
Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacio-
nal pel Referèndum".

Per tot això, l’Ajuntament de Campllong proposen al Ple Municipal 
els següents: 

ACORDS:
- 1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
- 2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL RE-
FERÈNDUM. 
- 3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econò-
mics es sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu 
Manifest. 
- 4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Asso-
ciació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Cata-
lana de Municipis (ACM). 

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

- Vots a favor: 6
- Vots en contra: 1 (Sr. Zúñiga)
- Abstencions: 0

12è.- PRECS I PREGUNTES
Cap

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I UR-
GENT DEL PLE DE DATA 11 DE MAIG 
DE 2017 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la urgència de la convocatòria del dia 
11/05/2017.

2n.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FIS-
CAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA 
PER L’ASSISTÈNCIA A CURSOS, JORNADES, 
TALLLERS, CASALS O ALTRES ACTIVITATS 
CULTURALS, DE LLEURE, ESPORTIVES, FOR-
MATIVES O LÚDIQUES. ESTABLIMENT TAXA 
CASAL D’ESTIU
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 26 
reguladora de la taxa per l’assistència a cursos, jornades, tallers, 
casals o altres activitats culturals, de lleure, esportives, formatives 
o lúdiques en els seus articles 4t i 5è i amb la incorporació a l’annex 

de les taxes pel Casal d’estiu d’acord amb el text que tot seguit es 
recull:

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

En els cursos del Local Social, l’obligació de pagar la taxa de matrícu-
la neix en el moment de la formalització del full d’inscripció.

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

Annex 
.../... 

Casal d’estiu:

PERÍODE
PREU 

PROPOSAT
PREU AMB DESCOMPTE 
SETMANES SEGUIDES

1 setmana 60,00 -
2 setmanes mínim 120,00 -
3 setmanes -10% dte. 180,00 162,00

4 setmanes - 25% dte. 240,00 180,00

5 setmanes - 30% dte. 300,00 210,00

Menjador: tiquet dinar 5 €.- vigilància 3 € 

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, 
mitjançant exposició del mateix en el tauler d’anuncis d’aquest Ajun-
tament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta 
dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i 
plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electròni-
ca d’aquest Ajuntament. 

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamaci-
ons a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és 
definitiu, sobre la base de l’article 17.3 del Text Refós de la Llei Re-
guladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els docu-
ments relacionats amb aquest assumpte

3r.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT NÚM. 
6, REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL 
DEL CASAL D’ESTIU, DE NADAL I ALTRES 
ACTIVITATS MUNICIPALS SIMILARS DEL 
MUNICIPI DE CAMPLLONG
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Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança mu-
nicipal núm 6 reguladora del servei municipal del casal d’estiu, de 
nadal i altres activitats municipals similars del municipi de Campllong 
d’acord amb el text que tot seguit es recull:

NÚM. 6 - REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MU-
NICIPAL DEL CASAL D’ESTIU, DE NADAL I ALTRES AC-
TIVITATS MUNICIPALS SIMILARS DEL MUNICIPI DE 
CAMPLLONG
Article 1.- És objecte d’aquest Reglament la regulació de la pres-
tació del servei públic municipal dels Casals de vacances (qualsevol 
tipus d’activitat que es dugui a terme en època de vacances escolars, 
en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat du-
rant l’any, i en la qual els participants no fan nit).

Article 2.- Aquestes activitats són assumides per l’Ajuntament de 
Campllong com a servei propi segons determina els articles 25.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
i l’article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es 
regula el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Amb la prestació del servei es pretén satisfer les necessitats públi-
ques i aspiracions de la comunitat veïnal.

Article 3.- El servei municipal de casals de vacances es prestarà per 
gestió directa o, en el cas que es consideri oportú es podrà gestionar 
de forma externa sota qualsevol de les formes de gestió que deter-
mina el Reglament d’Obres i serveis dels ens locals.

Article 4.- Les prestacions que es donaran a través dels servei es-
mentat als nens/es inscrits als casals seran activitats d’esbarjo, cul-
tural, esportives i educatives. Es plantegen com una eina d’educació 
en el lleure de caire pedagògic, lúdic i cultural i com un recurs de 
suport a les famílies.

Article 5.- Per tal d’accedir a les prestacions esmentades en l’ar-
ticle anterior caldrà haver-se inscrit als Casals. Per formalitzar la 
inscripció, caldrà aportar els documents acreditatius dels requisits 
següents: 

a) Tenir entre 3 anys si estan escolaritzats (haver cursat P3) i de 4 
anys sinó estan escolaritzats i fins als 15 anys. En casos justificats 
podran participar joves de fins als 16 anys.
b) Abonar les taxes municipals aprovades per l’Ajuntament de Camp-
llong
c) Omplir la fitxa d’inscripció - autorització.
d) Presentar fotocopia de la targeta sanitària de la Seguretat Social i 
fotocopia de la pàgina corresponent a les vacunes del llibre de salut
e) Fotografia tipus carnet.

La inscripció comporta la declaració de coneixement i acatament del 
present reglament.

Article 6.- Els casals regulats per la present ordenança funcionaran 
en un sol torn de matí. Concretament l’horari d’activitats dels casals 
de vacances d’estiu serà de 9 a 13 hores, la resta de casals els hora-
ris s’adaptaran a l’època que correspongui.   

L’Ajuntament també oferirà el servei de menjador (dinar + vigilàn-
cia) de 13 a 15 hores. 

En cas de demanda dels usuaris també es pot establir realitzar casal 
en horari de tardes. 

L’Ajuntament també podrà oferir el servei d’acollida matinal en hora-
ri de 8 a 9 anterior a l’inici de les activitats i posterior a la finalització 
de les activitats sempre i quan hi hagi un mínim de 10 sol·licitants 
per aquest servei. 

Les dates del casal s’establiran per cada anualitat, i estaran entre 
la finalització i inici del curs escolar o durant qualsevol època de 
vacances escolars. 

Article 7.- Les places són limitades. 
Prevaldran les inscripcions dels nens/es empadronats i residents al 
municipi, els fills/es de treballadors/res a empreses del municipi, 
en compliment de la normativa de vetllar per la conciliació familiar i 
laboral dels treballadors/es. 

Així mateix s’estableix el següent barem de puntuació: 

Empadronats a Campllong 5 punts
Pares que treballin al municipi de Campllong 1 punt
Residents en municipis limítrof amb algun conveni de col·laboració 
municipal 1 punt
Tenir familiars directes (fins a segon grau) residents a Campllong 
1 punt 
Antics participants 1 punt per any (màxim 5 punts) 

La resta de places s’adjudicaran per rigorós ordre de presentació de 
les sol·licituds. 

La inscripció s’haurà de formalitzar dins el termini fixat per l’Ajunta-
ment que serà publicat a la seva pàgina web o es podrà consultar a 
les oficines municipals en l’horari d’atenció al públic.

Per la qualitat del casal, les activitats, els equips de nens,....NO es 
poden inscriure nens/es només per una setmana així com tampoc 
es poden inscriure per setmanes separades si no hi ha un mínim de 
dues setmanes seguides.

La realització de les activitats serà indistintament als edificis i instal-
lacions que determini l’Ajuntament en funció de les necessitats del 
servei i el nombre total d’inscripcions.

Article 8.- Obligacions dels usuaris 
Seran obligacions dels responsables dels usuaris, entenent com a 
tals, els majors d’edat que tenen sota la seva potestat o tutela els 
infants: 

a) Comportar-se correctament amb la resta d’usuaris i amb els tre-
balladors dels casal.
b) Atendre a les normes generals de funcionament de les activitats 
del Casal/s, així com a les indicacions que realitzi el personal contra-
ctat per desenvolupar-les.
c) Abonar les tarifes establertes per cadascun dels serveis. 
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d) Aportar a l’Ajuntament la documentació i informació que en el seu 
moment es determini. 
e) Mantenir, en tot moment, la higiene adequada dels seus respec-
tius nens i nenes. 
f) No portar els menors a l’activitat en cas que pateixin malalties 
contagioses. 
g) Respectar les hores d’entrada i sortida dels participants al casal, 
que no podrà sobrepassar el quart d’hora tant a l’ entrada (9h del 
mati ), com a les sortides (13h o 15h del migdia).
h) Sempre que no s’indiqui el contrari, portar i recollir els nens/es 
els dies de pisciona a la plaça del Passeig Ferrocarril cantonada car-
rer Dr. Robert. (el costat de la piscina de Cassà). I aquest dia els 
nens/es hauran de portar- se el dinar de casa i 1 € 
i) Especificar al full d’inscripció (apartat últim "Observacions"), qual-
sevol dada que cal que els monitors del casal hagin de saber del seu 
fill/a, com per exemple, al·lèrgies alimentàries.

Article 9.- Drets de l’usuari i dels seus responsables 
a) Rebre correctament i contínuament el servei. 
b) Comptar amb unes instal·lacions segures i higièniques. 
c) Comptar amb l’atenció de professionals preparats per prestar el 
servei. 
d) Tenir la informació necessària sobre qüestions envers el funcio-
nament del servei. 

Article 10.- Incompliment de les obligacions per part dels represen-
tants dels usuaris 
En cas que s’incompleixi reiteradament les seves obligacions, l’Ajun-
tament de Campllong, previ informe de la direcció de les activitats 
de lleure i esbarjo per a nens i audiència de l’interessat, podrà au-
toritzar la suspensió del dret d’entrada a les activitats i als serveis 
complementaris pel període de temps que s’acordi. 

Alhora, pel bon funcionament i ordre en el casal, quan un nen/a rebi, 
per part dels monitors o director del Casal, tres avisos per incompli-
ment de les obligacions previstes al Reglament regulador del servei 
municipal del casal de vacances de l’Ajuntament de Campllong, serà 
expulsat, prèvia audiència dels pares o tutors. L’expulsió comporta-
rà l’anul·lació de la inscripció sense que això impliqui l’anul·lació de 
l’obligació de pagament de la taxa. 

Article 11.- Pel que fa a les persones que intervenen a les activitats 
seran: 
a) Responsable de l’activitat: persona que assumeix la responsa-
bilitat de la realització de l’activitat d’acord amb el seu programa, 
durant el temps i el lloc en què es du a terme, sens perjudici que la 
responsabilitat final recaigui sobre l’entitat organitzadora o l’entitat 
promotora. 
b) Persona dirigent: persona que porta a terme directament les acti-
vitats amb els participants. 
c) Equip de dirigents: equip format per la persona responsable de 
l’activitat i per les persones dirigents. Tots els membres de l’equip 
de dirigents han de ser majors d’edat. 
d) Personal de suport logístic: persones que, sense estar directa-
ment a càrrec dels menors participants, col·laboren en el bon fun-
cionament de l’activitat atenent aspectes de tipus logístic o infraes-
tructural. El personal de suport logístic ha de ser major d’edat, si bé 
s’admet la possibilitat que part del personal de suport logístic tingui 

entre 16 i 18 anys. 

En tot cas les persones presents per desenvolupar l’activitat 
seran les que estableixi la normativa vigent en el moment de 
realitzar l’activitat. 

Article 12.- Obligacions de la prestació. 
Abans de l’inici de l’activitat, sigui quin sigui el sistema de prestació 
del servei s’haurà de complir els següents requisits: 

a) Complir la normativa continguda en el Decret 267/2016, de 5 de 
juliol de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen 
menors de 18 anys o regulació que el substitueixi i/o altra normativa 
aplicable al servei adjudicat. 

b) Estar en possessió de la documentació següent i presentar-la a 
l’Ajuntament per a la seva comprovació: 
1. Proposta del recull de les normes d’ordre, seguretat i higiene que 
regiran l’activitat. 
2. Proposta de programació general i del programa detallat de l’ac-
tivitat amb indicació dels objectius i dels horaris, així com l’organit-
zació general dels espais i del personal, i la seva distribució horària. 
3. Proposta de la regulació de l’atenció i informació de pares i tutors. 
4. La documentació que estableix l’article 5è. 
5. Llistat amb les adreces i el telèfons de totes les persones assis-
tents a l’activitat: infants, joves, membres de l’equip de dirigents i 
personal de suport. 
6. Comprovants fefaents que acreditin la contractació de les cober-
tures d’assegurances demanades en la normativa vigent a l’inici de 
l’activitat  
7. Còpia de l’imprès de la notificació de l’activitat degudament regis-
trada per la Secretaria General de Joventut. 
8. Comprovants dels diplomes i/o la titulació, dels directors i de la 
resta de membres de l’equip dirigent que en tinguin. 

c) Procurar que les persones assistents respectin les propietats, les 
instal·lacions i el medi natural del lloc on es realitzi l’activitat, i esta-
blir controls suficients per tal d’evitar qualsevol risc en les persones 
i en els béns. 

d) Garantir el coneixement, per part dels assistents a l’activitat, del 
pla d’emergència establert a l’efecte. 

e) Fer complir les normes vigents de prevenció en matèria de be-
gudes alcohòliques i tabac, i qualsevol altra substància que pugui 
generar dependència. 

Article 13.- A més de per aquest Reglament el servei públic muni-
cipal dels Casals es regirà per la legislació aplicable i en especial 
per allò previst en el Decret 267/2016, de 5 de juliol de les activitats 
d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys o 
regulació que el substitueixi. 

Disposició final.- Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia 
següent al de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, sempre que hagi transcorregut el termini que 
s’indica a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local.
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SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, 
mitjançant exposició del mateix en el tauler d’anuncis d’aquest Ajun-
tament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta 
dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i 
plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electròni-
ca d’aquest Ajuntament. 

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamaci-
ons a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és 
definitiu, sobre la base de l’article 17.3 del Text Refós de la Llei Re-
guladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els docu-
ments relacionats amb aquest assumpte

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUN-
TA DE GOVERN DE DATA 8 DE JUNY 
DE 2017

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 11 DE MAIG 
DE 2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 11 de maig de 2017, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors

 
2n.- SUBVENCIONS. TRÀMITS DIVERSOS  
2.1.- FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2017  
Vista la comunicació tramesa per la Diputació de Girona (NRE 907 
del dia 17 de maig), informant de l’acord de la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona de data 16 de maig de 2017 referent a 
l’aprovació de la redistribució de l’import de la convocatòria del 
Fons de cooperació econòmica i cultural 2017; el sotasignat Al-
calde, proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent acord: 

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

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 16/05/2017
EXPEDIENT: 2017/1327, despeses corrents d’enllumenat públic 
(24.000 €), Obres vies nuclis de població (5.307 €) 
EXPEDIENT: 2017/2782, Despeses Culturals (5.172 €)
IMPORT SUBVENCIÓ: 34.479 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 15/11/2017

2.2.- SOL·LICITUD. GENERALITAT DE CATALUNYA. 
INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS. 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVEN-
CIONS A LA PROGRAMACIÓ REALITAZADA DE MÚSI-
CA EN VIU DE CARÀCTER PROFESSIONAL. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a l’institut català de les empreses culturals del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya un ajut a fons 
perdut per al finançament del XIII cicle de música del país, MUSI-
CANT... 2016 de Campllong. 

SEGON. Facultar el Sr. Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, per tots 
aquells actes de tràmit i gestió que siguin necessaris per la consecu-
ció de la finalitat de la present subvenció.

3r.- AJUTS DIVERSOS. CONCESSIÓ 
I.E.S. CASSÀ DE LA SELVA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Atorgar a INS de Cassà de la Selva un ajut de 500 € amb 
la finalitat amb destinació al Pla de Lectura per al curs 2017-2018 
i concretament a la compra de llibres i instal·lació d’una biblioteca 
d’Aula en els nivells de 1r i 2n d’ESO

SEGON.- Condicionar el pagament de l’import a la presentació prè-
via de factures originals o còpies compulsades per import igual o su-
perior a l’atorgat, en un termini màxim de 31 de desembre de 2017.

CREU ROJA ASSEMBLEA LOCAL LAGOSTERA-CASSÀ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

4t.- CONTRACTACIONS MENORS D’ESPECTA-
CLES CULTURALS 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la contractació menor de: 
ARTISTA: ARIANNA SAVALL, PETTER U. JOHANSEN i MIQUEL ÀNGEL 
CORDERO 
ESPECTACLE: HIRUNDO MARIS TRIO, Bella Terra, Cants del Sud i 
del Nord
DIA/HORA/LLOC: 29 d’agost de 2017, a les 21.30 h. al Local Social 
PREU: 2.200 € més IVA

ARTISTA: DE CALAIX + CARLES BELDA
ESPECTACLE: Veus al Ball 
DIA/HORA/LLOC: 30 d’agost de 2017, a les 21.30 h. al Local Social 
PREU: 1500 €

ARTISTA: ADRIÀ PUNTÍ I LA RAUTEN BAND
ESPECTACLE: La Clau que Gira el taller  
DIA/HORA/LLOC: 31 d’agost de 2017, a les 21.30 h. a la Pl. Catalunya 
PREU: 7000 € més IVA

ARTISTA: SINFÒNICA DE COBLA I CORDA DE CATALUNYA, BETH, 
ELENA GADEL I MANU GUIX 
ESPECTACLE: Tossudament Llach
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DIA/HORA/LLOC: 1 de setembre de 2017, a les 21.30 h. a la Pl. Ca-
talunya 
PREU: 16.000 € més IVA 

ARTISTA: MARC PARROT  EVA ARMISÉN 
ESPECTACLE: Tots a taula 
DIA/HORA/LLOC: 3 de setembre de 2017 a les 21.30 h. a la Pl. Ca-
talunya
PREU: 1500 € més IVA

SEGON.- Imputar la despesa a la partida 334/226 del Pressupost 
vigent. 

TERCER.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factu-
ra i tramitació del pagament si escau. 

QUART.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.

CINQUÈ.- Publicar a efectes de publicitat aquest acord en el perfil 
del contractant, de conformitat amb l’article 53.2 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic.

5è.- CONTRACTACIÓ MENOR. GESTIÓ INTEGRAL 
CASAL D’ESTIU
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
PRIMER.- Aprovar la contractació menor de: 

CONTRACTISTA: SERVEIS EDUCATIUS I DE LLEURE EL CASTELLET, 
SLU
SERVEI: Gestió integral del Casal d’estiu
PERIODE: del 22 de juny al 8 de setembre
PREU: 15.765,67 € més IVA

SEGON.- Imputar la despesa a la partida 17/337/226 del Pressu-
post vigent. 

TERCER.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factu-
ra i tramitació del pagament si escau. El pagament de la mateixa es 
farà prèvia presentació de la corresponent factura al registre gene-
ral de la Corporació.

QUART.- Informar al contractista que ha de complir amb l’esta-
blert als articles 11 i següents del Reglament núm. 6 Regulador del 
servei municipal del Casal d’estiu de Nadal  i altres activitats munici-
pals similars del municipi de Campllong (adjuntar còpia). 

CINQUÈ.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu 
dies.

SISÈ.- Publicar a efectes de publicitat aquest acord en el perfil del 
contractant, de conformitat amb l’article 53.2 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic.

SETÈ.- Assabentar aquest Decret a la propera sessió del Ple que 
es celebri.

6è.- CESSIÓ DRETS FUNERARIS. ACCEPTACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Acceptar la renúncia plantejada pel Sr. David Roca Hor-
ta i la Sra. Angela Roca Horta i declarar la reversió a l’Ajuntament del 
nínxol núms. 74 del Cementiri Municipal.

SEGON.- Declarar l’obertura de l’expedient d’extinció de conces-
sió dels drets funeraris de la Sr. David Roca Horta i la Sra. Angela 
Roca Horta i declarar la reversió a l’Ajuntament del nínxol núms. 74 
del Cementiri Municipal.

De conformitat amb el que disposa l’art. 22.1 del Reglament de Poli-
cia Sanitària mortuòria (Decret 297/1997, de 25 de novembre), l’Al-
caldia ordenarà l’obertura de la sepultura i exhumació de les restes 
cadavèriques existents als nínxols referits i llur reinhumació immedi-
ata a l’ossera municipal, amb acompliment de les mesures tècniques 
sanitàries establertes per la legislació vigent i deixant-ne constància 
a efectes d’identificació en el registre pertinent.

TERCER.- Comunicar el present acord a la Xarxa Local de Munici-
pis de la Diputació de Girona –XALOC-  a fi de que procedeixin donar 
de baixa del padró de la taxa els contribuents indicat.

QUART.- Comunicar, igualment, el present acord Sr. David Roca 
Horta i la Sra. Angela Roca Horta i concedir-los-hi un tràmit d’audi-
ència per un termini de 10 dies als efectes d’escoltar els interessats 
per si tenen alguna al·legació a fer-hi. En el cas que no es manifesti 
cap al·legació pels interessats es farà constar aquesta circumstància 
a l’expedient i donar per fet el tràmit d’audiència d’escoltar als inte-
ressats i continuar amb la tramitació de l’expedient.

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 809 al 
1020 (excepte factures)- per tal de que els reunits es donin per as-
sabentats: 

dels escrits i documents exposats els reunits es donen per assaben-
tats. 

8è.- ASSUMPTES URGENTS 
LLICÈNCIES URBANISTIQUES. ATORGAMENT 
Els reunits per unanimitat ACORDEN concedir la següent llicència 
urbanística: 

EXP. NÚM. 15/2017
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 05/06/2017

Promotors: J&C MERA, S.L. 
Obres autoritzades: Construcció d’un cobert d’ombratge i la instal-
lació d’un dipòsit de 30.000 litres a la nau destinada a magatzem 
d’olives i conserves alimentàries
Emplaçament de les obres: Carrer camí de fornells, 18 – Polígon 
Industrial les ferreries 
Termini per execució de les obres: El termini per a començar les 
obres és de tres mesos i el termini per acabar-les és de nou mesos, 
a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la llicència ator-
gada. La llicència urbanística caduca si transcorregut el termini per 
començar les obres o el termini per acabar-les, incloses les seves 
pròrrogues respectives, no s’han iniciat o finalitzat les obres, tal i 
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com s’estableix a l’article 37 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat ur-
banística.

Liquidacions tributàries (provisional):

LIQUIDACIONS TRIBUTARIES (PROVISIONAL):

Impost sobre construccions (ordenança fiscal n. 4)

Pressupost de l’obra:  23.500,00 €

Tipus de gravàmen: 2,50 %

Import liquidació: 587,50 €

Taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11)

Pressupost obra:           23.500,00 €

Pressupost de més de 15.000 € fins a 
30.000 € 150,00 €

Import liquidació:               150,00 €

TOTAL A SATISFER  737,50 €

           
* L’import de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir 
la llicència d’obres serà de 301,62.€.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUN-
TA DE GOVERNDE DATA 13 DE JULIOL 
DE 2017 

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 8 DE 
JUNY DE 2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 8 de juny de 2017, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors

2n.- SUBVENCIONS. TRÀMITS DIVERSOS 

2.1.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA LLUITA I 
CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES URBANES. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ 
DE GIRONA PER A LA LLUITA I CONTROL INTEGRAT DE 
PLAGUES URBANES 2016
Període de sol·licitud: fins 20/09/2017
Període de les actuacions: del 01/10/2016 al 30/09/2017
Concepte: rosegadors, insectes i mosquit tigre 

Import de la Subvenció: ( finançat el 90%)

SEGON.-  Procedir a la realització de tots els tràmits oportuns per a 
la efectiva sol·licitud de la subvenció, facultant el Sr. Alcalde, Sr. Lluís 
Freixas i Vilardell, per a realitzar-los. 

2.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SOL.LICITUD SUBVEN-
CIONS ALS ENS LOCALS GIRONINS PER A DESPESES 
DE FUNCIONAMENT DE LLARS D’INFANTS DE TITU-
LARITAT MUNICIPAL. SOL·LICITUD CURS 2016-2017.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona subvenció en destina-
ció a les despeses de funcionament de la llar d’infants municipal "El 
Tractoret" de Campllong pel curs 2016-2017. 

SEGON.- Facultar tant àmpliament com en Dret sigui necessari 
l’Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a fi que realitzi les gestions i 
tràmits pertinents per a l’eficàcia de la present resolució.

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

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

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 20/06/2017
EXPEDIENT: 2017/3036
CONCEPTE: accés a les noves tecnologies 
IMPORT SUBVENCIÓ: 675,26 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 675,26 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 15/11/2017

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 04/07/2017
EXPEDIENT: 2017/5989
CONCEPTE: Festival Musicant
IMPORT SUBVENCIÓ: 6.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 52.760,22 € 
JUSTIFICAR ABANS DE: 15/10/2017

2.4.-  RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA DE SOL-
LICITUD DE SUBVENCIÓ 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria de subvencions en 
la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per 
al període 2018-2020 d’acord amb el "Projecte d’arranjament del 
camí públic del veïnat de Can Canyet del municipi de Campllong", 
redactat per la Sra. Mireia Besalú Asturiol, Arquitecta tècnica muni-
cipal en data 3 de juliol de 2017 i amb un pressupost d’execució per 
contracte d’import 41.312,40 € més 8.675,60 € d’IVA (Total projecte 
iva inclòs 49.988,00 €).

SEGON.- Facultar tant àmpliament com en Dret sigui necessari a 
l’Alcalde, el Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a fi que realitzi les gestions 
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i tràmits pertinents per a l’eficàcia de la present resolució i atorga-
ment de la subvenció.

TERCER.- Donar-ne compte al ple a la propera sessió que es celebri.

3r.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES. ATORGAMENT 
Els reunits per unanimitat ACORDEN ATORGAR I NOTIFICAR als inte-
ressats la llicència per a l’execució de les obres que seguidament es 
detallaran amb compliment de 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. 20/2016
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 11/07/2017
Promotors: CAN FELIU DE CAMPLLONG – B-17168303 
Obres autoritzades: Construcció d’un cobert agrícola i enderroc de 
tancaments de les naus de les vaques 
Emplaçament de les obres: Can Feliu de Campllong 
Liquidacions tributàries (provisional):

LIQUIDACIONS TRIBUTARIES (PROVISIONAL):

Impost sobre construccions (ordenança fiscal n. 4)

Pressupost de l’obra:  28.624,98 €

Tipus de gravàmen: 2,50 %

Import liquidació: 715,62 €

Taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11)

Pressupost obra:           28.624,98 €

Pressupost de més de 15.000 € fins a 
30.000 € 150,00 €

Import liquidació:               150,00 €

TOTAL A SATISFER  865,62 €

IMPORT TOTAL FIANCES A SATISFER (*):
Fiança per a l’efectació del domini públic: 300 €
Fiança per Gestió de Residus: 489,28. €

4t.- CONTRACTACIONS MENORS D’ESPECTA-
CLES CULTURALS 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la contractació menor de: 

ARTISTA: COBLA ORQUESTRA SELVATANA 
ESPECTACLE: SARDANES, CONCERT I BALL FESTA MAJOR 

DIA/HORA/LLOC: 27 d’agost a les 19 hores a la plaça Catalunya
PREU: 4.000 € més IVA

ARTISTA: LA MOSOVERA BARBUDA
ESPECTACLE: ACTUACIÓ FESTA MAJOR 
DIA/HORA/LLOC: 25 d’agost a les 24 hores a la plaça Catalunya 
PREU: 550 € més IVA 

ARTISTA: MEDIA MANGA MANGOTIÈRE, S.L. 
ESPECTACLE: VA PARIR TOUR DE RÀDIO FLAIXBAC
DIA/HORA/LLOC:  26 d’agost a les 24 hores a la plaça Catalunya
PREU: 6.500 € més IVA

ARTISTA: ORQUESTRA MARIBEL 
ESPECTACLE: ACTUACIÓ FESTA MAJOR 
DIA/HORA/LLOC: 25 d’agost a les 02:00 hores a la plaça Catalunya 
PREU: 2.700 € més IVA 

ARTISTA: MESTRES VIDEOCINEMA II, S.L.U. 
ESPECTACLE: PEL·LÍCULA UP
DIA/HORA/LLOC: 24 d’agost a les 22 hores a la plaça Catalunya
PREU: 825 € IVA inclòs 

SEGON.- Imputar la despesa a la partida 338/226 del Pressupost 
vigent. 

TERCER.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar la factu-
ra i tramitació del pagament si escau. 

QUART.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies.

CINQUÈ.- Publicar a efectes de publicitat aquest acord en el perfil 
del contractant, de conformitat amb l’article 53.2 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic.

5è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el l’alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes -NRE 1021 al 
1237 (excepte factures)- per tal de que els reunits es donin per as-
sabentats: 

dels escrits i documents exposats els reunits es donen per assaben-
tat i dels següents escrits s’acorda: 

En quant a l’escrit amb NRE 1106 del Centre d’Estudis Selvatans, 
s’accepta la proposta d’adquisició de 5 llibres per import de 125 € 
del llibre "Les esglésies parroquials dels segles XVII i XVIII als Arxi-
prestats de la Tordera, La Selva i Farners-Montseny. L’arribada dels 
models classicistes". 

De l’escrit amb NRE 1121 s’acorda cedir els 24 plafons d’exposició a 
l’Ajuntament de Caldes en motiu de la Festa Major pel muntatge de 
l’exposició de pintura ràpida que serà del 12 de juliol al 16 d’agost. 

6è.- ASSUMPTES URGENTS 
Cap.
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INSTAL·LACIÓ DE TRES TENDALS 
VERTICALS A LES OBERTURES DE LA 
LLAR D’INFANTS
A principis del mes de juliol es van instal·lar tres tendals ver-
ticals exteriors a les obertures existents a les aules de la Llar 
d’infants municipal. L’objectiu és garantir el confort tèrmic a 
les aules durant els mesos més calorosos i millorar l’eficiència 
energètica d’aquests espais. Els tendals instal·lats són de tei-
xit screen, d’un color similar a l’estructura metàl·lica existent 
a la façana de l’edifici. D’aquesta manera s’integra de forma 
harmònica en el conjunt edificat. 

A principis d’estiu es va iniciar la millora del camí que comu-
nica el polígon industrial "Les Ferreries" de Campllong amb 
el nucli urbà de Fornells de la Selva. Les diferents actuacions 
que s’hi van fer són les següents: Obres de condicionament i 
millora del traçat en planta, ampliació de la calçada de la car-
retera, millora de la senyalització i les barreres de seguretat i 
renovació del ferm. La finalitat de l’actuació és dotar a la nova 
infraestructura de les característiques tècniques necessàries 
per tal d’incorporar-la a la Xarxa Local de carreteres de la Di-
putació de Girona. 

Per altra banda, també es construeix una via verda per al pas 
de vianants i ciclistes que discorre just en paral·lel al camí 
esmentat.

CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE 
CAMPLLONG A FORNELLS DE LA SEL-
VA, AMB UNA VIA VERDA LATERAL

L’Ajuntament de Camp-
llong ha instal·lat una 
senyalització verti-
cal per tal d’evitar 
la parada i l’esta-
cionament reiterat 
de camions amb el 
frigorífic engegat en 
els diversos trams 
afectats del Passeig 
de Campllong.

Entre d’altres actu-
acions de manteni-
ment en el sistema 
viari urbà, també 
s’ha substituït una tapa de serveis al carrer de la Fira per 
una altra de nova que està reforçada.

ACTUACIONS DIVERSES DE MAN-
TENIMENT I MILLORA AL SISTEMA 
VIARI URBÀ

Recentment s’han realitzat millores a les dependències de la 
planta primera del Local Social per poder portar a terme la 
diversitat de cursos i activitats programades per aquest curs 
2017-2018. Per una banda, s’ha instal·lat una barra per a l’em-
magatzematge de les pilotes de grans dimensions a l’interior 
del tancat de la sala polivalent gran. Per una altra banda, s’ha 
millorat la il·luminació a la sala polivalent petita amb la instal·
lació de tres nous focus  LED. I per últim, destaquem que entre 
altres accions també s’ha col·locat una planxa d’inoxidable po-
lida a la barana de l’escala.  

Pel que fa al Consultori mèdic municipal, l’Ajuntament ha ad-
quirit nous aparells especialitzats per millorar així l’atenció als 
usuaris.

MILLORES I NOU EQUIPAMENT AL 
LOCAL SOCIAL I AL CONSULTORI MÈ-
DIC MUNICIPALS
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Durant l’estiu s’han realitzat diferents actuacions de mante-
niment als camins i a les seves cunetes. Ens referim, entre 
altres actuacions, a  la restitució d’un tram de la cuneta de 
terra del camí de Llebrers a Fornells i la neteja del pas de tubs 
que travessa el camí, a ll’alçada de Can Mas de Baix. També 
s’ha realitzat la restitució de la barrera de seguretat en el rec 
emplaçat al final del Polígon Industrial Les Ferreries. Una altra 
intervenció ha consistit en la sega dels marges de diversos 

ACTUACIONS DE MANTENIMENT A CAMINS PÚBLICS

L’Ajuntament ha reforçat el marge de la riera Seca per evi-
tar-ne el trencament en episodis d’avingudes en futures plu-
ges torrencials. Les actuacions s’han fet en els punts on es va 
restaurar la mota que havia quedat malmesa a finals de l’any 
2014. S’hi ha protegit el marge mitjançant l’aportació de terres 
procedents d’altres obres amb la finalitat d’anivellar i igua-
lar la margenera en tota la seva longitud. Se n’ha regularitzat 
així el perfil longitudinal i s’hi han eliminant els punts baixos i 
dèbils de la mota. L’actuació s’ha realitzat mitjançant tractor 
amb tragella.

PROTECCIÓ DEL MARGE DE LA RIERA SECA

camins per tal de garantir la visibilitat i seguretat dels vehicles 
i usuaris.  

A principis del mes d’octubre també s’ha arranjat un tram del 
camí de Cal Xurlo, el qual tenia nombrosos flonjalls al paviment 
d’asfalt que dificultaven el trànsit del vehicles que hi circulen 
per accedir a masies i granja existent a la zona, així com per 
accedir a una nau del polígon.
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Al mes de juny, les instal·lacions del Local Social van aco-
llir una formació de dispositiu d’anti ennuegament. Aquest 
aparell actualment es localitza a la planta 0. A la xerrada, 
més que interessant, van assistir persones de diverses edats 
i interessos ja que aquest utensili pot ajudar tant a nadons, 
nens i adults en el cas que hagin ingerit quelcom i se’ls hagi 
quedat taponat el tub respiratori. A més, és un aparell que 
pot utilitzar tota persona, sense la necessitat de tenir co-
neixements mèdics. Va ser molt útil i estem molt contents 
d’haver-hi estat presents.

Al mes de juny i amb continuïtat al mes de juliol, es van fer ta-
llers de treballs manuals familiars. Tenien un cost de 12 € per 

LOCAL SOCIAL
persona i es reprendran ben aviat amb noves temàtiques. Tant 
infants com adults poden venir a experimentar amb materials 
i colors des d’una perspectiva molt diferent de la coneguda. 

Durant el mes de juliol es va donar continuïtat tanmateix a 
les classes de zumba que s’havien efectuat durant tot el curs 
2016-2017 al Local Social de Campllong i que s’han reprès la 
primera setmana d’octubre.

Des de mitjan mes d’agost fins a principis de setembre 
vam estar ben enfeinats. La Festa Major de Campllong i 
el Musicant ens ocupaven les sales amb actes, sopars i 
concerts de bona orella. Les d’aquests esdeveniments 
són unes de les setmanes que donen més vida a aquest 
Local. Com ens ha costat acomiadar-nos de tanta activi-
tat, tants somriures i tanta alegria!

I, finalment, al mes de setembre han començat les inscripcions 
als cursos del Local Social de Campllong! No us ho perdeu, que 
encara que el curs s’hagi iniciat al mes d’octubre, segur que 
trobarem un raconet per a vosaltres!
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Durant el mes de juny, el Casal de Jubilats de Campllong va 
estar molt enfeinat organitzant la 5a Diada del Soci. Aques-
ta festivitat està dedicada a tots els socis i sòcies que cada 
any venen i/o participen en les diverses activitats que duem 
a terme. 

Aquest any, com sempre, va ser tot un èxit. Vam ser arreu 
d’unes 120 persones que ens ho vam passar d’allò més bé 
amb tot el que l’àpat comporta. Com és de suposar, un dels 
grans èxits d’aquest tipus d’àpat, a part del tiberi, és la ba-
llaruga que en fem tot després. Any a any, acompanyats de 
la Ma José i en Pep que ens fan moure com si no ens fes mal 
res de res. 

Però aquesta vegada, certament per a nosaltres va ser del 
tot especial. Celebràvem els 10 anys del Casal de Jubilats! I 
com a tot aniversari, vam fer portar un gran pastís que l’Edu-
ard, el president, va tenir l’honor de tallar.

Vam fer un obsequi per a cada parella que consistia en una 
flor molt bonica amb un punt de llibre a tall de targeta, ela-

borat per la nostra gran artista i manetes, la Conxita Casa-
devall.

Entre tots ho vam fer tot. La Maria, la Rosa, la Glòria, l’Eva, 
la Teresa, la Juanita i molts més van ajudar fins no parar. I ja 
va caldre! Només faltaria que amb el goig que feia tot, se’ns 
perdés algun detall.

Ja entrant a l’estiu, la calor ens va aclaparar un xic i ens vam 
quedar més a casa, ben enfeinats cuidant els néts. No us pen-
seu pas, no sabem si ens feien suar més ells o la calor. Però 
això sí, a l’agost, Festa Major i Musicant, temps d’alegria i de 
sortir al carrer, àpats a casa amb la família i sardanes a la 
plaça. D’això, tots n’estem enamorats. 

I quin goig veure el Senyor President al Musicant, això ens 
va deixar bocabadats. 

Ara tornarem a començar la rutina d’escoles, de balls, de 
trobades per a dinars i berenars. Ens posarem en dansa amb 
els cursos de gimnàs i informàtica. Veniu a veure’ns un dia!

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
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El nou curs ha començat amb no-
ves cares, somriures i algun plor. 
Els elefants i els aneguets estan 
a punt per viure mil i una aventu-
res, dins i fora l’escola, tot jugant 
i experimentant per poder acon-
seguir grans aprenentatges.

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
Un desig mutu per part de tots és viure noves vivènci-
es plegats. Ja hem començat a gaudir d’activitats de 
la tardor com són cançons, balls, elements naturals, 
fruites, etc.

Al llarg d’aquest curs, famílies, nens i educadores camina-
rem junts, essent sempre un equip unit.
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Per la revetlla d’enguany, com l’any anterior, es varen instal-
lar taules durant la revetlla de Sant Joan amb la distribució 
una mica diferent: just entre el pavelló i la Llar d’infants. L’es-
cenari (cedit pel Restaurant de Local) és va muntar on acaba 
el paviment de ciment pel costat de l’esplanada, deixant tota 
la zona pavimentada de davant per a ballar.  L’animació va 
anar a càrrec de la discomóvil "Xics Music Produccions Au-
diovisuals" però  l’atracció més important de la nit va ser la 
foguera de Sant Joan, després d’anys de no fer-ne. Aquest any 
es va encendre amb la Flama del Canigó, portada directament 
a Campllong per la família Carrera-Pau , que varen fer la seva 
particular peregrinació al cim del Canigó.

Com ja estem fent d’uns anys cap aquí, la gent que va venir a la 
revetlla es va apuntar prèviament a l’Ajuntament i va pagar 1 € 
a canvi tenia taula, cadira i música. El menjar i el beure se l’ha 
de portar de casa cadascun dels assistents. Des de l’Ajunta-
ment estem oberts a escoltar suggeriments de gent que vulgui 
col·laborar en l’organització de la revetlla de cares als propers 
anys. Desitjant que ho passéssiu bé, us diem fins l’any que ve!

REVETLLA DE SANT JOAN 2017

Amb motiu de la inauguració dels actes del Centenari de La 
Selva, el dia 9 de juny passat, el Molt Hble. Sr. Carles Puigde-
mont, President de la Generalitat de Catalunya, es va despla-
çar a les instal·lacions de La Selva, on es va fer la descoberta 
de la placa commemorativa i es va visitar la botiga original, la 
nova sala de tast i el museu de l’empresa.

L’acte va finalitzar amb els parlaments de Xavier Albertí, director 
general de La Selva, Lluís Freixas, alcalde de Campllong i del M.H.Sr. 
Carles Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya.

100 ANYS DE LA SELVA
Compromís amb el territori, fidelitat a les tradicions i passió per 
la feina ben feta. La Selva compleix 100 anys de vida elaborant 

COMENCEN ELS ACTES DE CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DE LA SELVA
alta xarcuteria sota uns principis clars i honestos: la qualitat de 
matèria primera i un procés d’elaboració tradicional i únic. 
De la petita cansaladeria que la família Albertí va fundar, al 
1917, a Campllong a la reconeguda marca que és avui dia La 
Selva, han passat 100 anys en què l’empresa ha apostat per 
la innovació, la diversificació i l’expansió, sense deixar de 
banda les arrels i molt implicat amb el teixit social i l’entorn. 
En l’actualitat La Selva està formada per un equip de més de 
300 professionals que treballen per continuar sent referents 
de qualitat. La gamma de productes abasta un ampli ventall 
entre els que segueix destacant l’emblemàtic pernil cuit, del 
que n’és pioner i clar referent en el mercat. La facturació és 
de 65 M.€ i la distribució es fa arreu de l’Estat, amb un 20% 
d’exportacions bàsicament d’àmbit europeu.
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El casal de Campllong vol ser un espai de convivència d’infants 
i joves a on puguin trobar el punt de llibertat que els faci aflo-
rar què són i què volen. La proposta per damunt de tot vol és 
la d’un casal a on cada infant pot viure el seu temps de lleure 
topant-se una mica amb el propi temps lliure i què fer amb ell. 
Això, per a nosaltres, vol dir oferir estones obertes a on cada 
infant pugui decidir a on va i si hi va amb algú, sol, parlant, en 
silenci, jugant, o observant. Així ens agrada que sigui perquè 
pensem que és una proposta que permet a l’infant tenir una 
cosa molt important com és el seu temps lliure per a ell. I a 
partir d’aquí viure el casal a la seva manera i tenir l’espai per-
què aflorin característiques de la seva personalitat que amb 
una proposta més dirigida poden passar desapercebudes.

Això que expliquem es materialitza sobretot en l’espai de rebu-
da oberta inicial i amb l’estona per esmorzar. De vegades hi ha 
d’altres estones a on el grup permet també deixar que flueixi 
l’estona d’una forma natural. Tanmateix d’altres estones ens 
agrada proposar activitats més dirigides que també perme-
ten experimentar amb dinàmiques que ajuden a cohesionar el 
grup i a desenvolupar capacitats socials dels infants i joves a 
través del joc.

L’estiu d’enguany ha estat dinamitzat per un company nostre 
que es diu Saüc. Aquest noi s’ha passat l’estiu enviant-nos 
postals d’arreu del món per tal d’anar-nos explicant les seves 
aventures. N’hi han passat de tots colors i això ens ha permès 
conèixer una mica els llocs on ha estat, i també conèixer les 
moltes i diverses emocions que aquestes aventures li han per-

CASAL D’ESTIU
mès viure.

D’altra banda el casal vol ser també un espai de tradicions prò-
pies. Activitats que per a nosaltres són màgiques en tant que 
ens permeten viure l’estiu a partir d’una sèrie de propostes 
que esperem i que gaudim molt. En la proposta del casal volem 
que també hi hagi un punt de tradició en el sentit que s’esperi 
una dinàmica que ja formi part de l’adn del casal. Això fa que 
tots plegats ens prestem a participar a coses que sabem que 
fan que el casal sigui el nostre. D’alguna manera ens organit-
zem per mantenir viva la proposta d’estiu que hem anat creant 
entre totes les generacions d’infants i monitors que formem 
part d’aquest casal que ens agrada tant.

Per tant aquest estiu tampoc han faltat les sortides amb bi-
cicleta, a la piscina, els jocs d’aigua, el taller de la motxilla 
del casal, l’acampada, i la nostra estimada botifarrada amb 
els avis. Aquestes i d’altres propostes són la part-... que fa 
que tots els que hem passat pel casal de Campllong tinguem 
una vivència comuna que ens fa compartir la nostra preuada 
cultura d’estiu.

Des d’aquí donar les gràcies a tots els que fan possible el casal 
de Campllong: treballadors de l’Ajuntament, als amics Gumbau 
pel bosc de Can Nosa, a la família de Can Feliu, als monitors i 
monitores per sentir el casal com la seva família, i per suposat 
als infants i joves i les seves famílies per confiar de nou amb 
tots nosaltres i per deixar-nos compartir l’estiu amb ells.
Una abraçada per tothom i ens veiem ben aviat!
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Un any més, la Festa ens ha passat molt ràpid. Després de les 
diferents reunions que fem durant l’any amb molta il·lusió per 
intentar que tot quedi ben lligat, no ens n’adonem i després 
d’un intensiu cap de setmana ple d’activitats per a totes les 
edats, s’acaba. 

Esperem que hagueu pogut trobar un forat per gaudir d’aque-
lles activitats que més us agradin ja que som un poble petit 

però tots i totes tenim les nostres preferències i és molt dificil 
incloure-les totes. 

I no volem deixar d’agrair a tota aquella gent que any rere any 
ens ajuda, ja sigui muntant activitats o col·laboracions vàries 
perquè la nostra Festa Major sigui possible. 

Moltes gràcies a tots els que hi heu participat!

FESTA MAJOR DE CAMPLLONG 2017

NOTA D’AGRAÏMENT: Agraïm tothom qui ens facilita fotos i, especialment, la col·laboració d’en Jordi Lamiel Camarasa i la Maria Bosch 
Vilalta per la cessió de les seves instantànies d’actes que se celebren a Campllong.
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Com cada estiu el cicle de Música del país té lloc al nostre  po-
ble oferint una mostra d’artistes de gran nivell. Aquest any, el 
dimarts 29 d’agost s’obria el Musicant amb el trio Hirundo 
Maris, amb l’Arianna Savall com a veu solista i arpa barroca. 
Juntament amb Petter Johansen, tenor i violinista i amb Mi-
quel Cordero al contrabaix, els quals ens oferiren una selecció 
de peces tradicionals catalanes i noruegues (Petter és natural 
d’aquest país) dins del títol genèric "Cants del Nord, cants del 
sud." L’elegància de les veus, la compenetració amb els instru-
ments i la visió cosmopolita dels arranjaments musicals van cap-
tivar els oients, immersos en una veritable atmosfera bucòlica.

La següent nit, dins el mateix local social, actuaren el quartet 
vocal De Calaix amb la col·laboració del rapsoda i acordionista 
Carles Belda. Amb el títol genèric Veus al ball, el seu programa 
de concert incloïa cançons populars catalanes a més d’obres tra-
dicionals sorgides de Cassà de la Selva i també alguna cançó pop 
actual. La imaginació, l’esperit comunicatiu a través de les lletres 
i el cant junts amb les pinzellades d’humor que caracteritzen els 
seus concerts van entusiasmar al públic que omplia el local.

El dijous 31 l’amenaça de pluja va obligar a traslladar el concert 
d’Adrià Puntí al pavelló esportiu. Tot i el canvi, el cantautor acom-
panyat per la seva contundent Rauten Band formada per músics 
gironins, va oferir un concert de quasi dues hores sense pausa ni 
descans. L’artista va mostrar el seu domini sobre l’escenari com a 
cantant, guitarrista, teclista desgranat a través de la seva peculiar 
personalitat la major part del seu últim treball "La clau de girar el 
taller". Un concert que  va satisfer a un públic més afí al rock i que 
complementa les propostes més habituals del cicle.

MUSICANT 2017 A CAMPLLONG
El concert amb intenció i resultats més multitudinari fou la del 
divendres 1 de setembre a la plaça del poble. Sobre l’escenari 
més de cinquanta músics integrants de la Simfònica de co-
bla i corda de Catalunya, les veus solistes d’Elena Gadel 
i Manu Guix, totes sota la direcció de Francesc Cassú. Al 
pati de seients més de vuit-centes persones amb la presen-
cia del president de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Carles 
Puigdemont i un programa monogràfic: "Tossudament Llach". 
Les cançons més conegudes de Lluís Llach interpretades 
amb energia, entusiasme i excel.lent tècnica per la cobla, la 
corda, el combo i els dos cantants. Uns arranjaments musicals 
de gran qualitat que extreien de cada una de les peces els seu 
caràcter més identificat per donar-li un insospitat caire simfò-
nic va entusiasmar als assistents. Una nit per a recordar que 
es tancà amb "Els Segadors" i una estelada gegant projectada 
al llarg del campanar de l’església.

El cicle  es va cloure amb un concert familiar (novetat d’en-
guany) a càrrec de les cançons de Marc Parrot i els dibuixos 
d’Eva Armisén, els quals amb una intenció gastronòmica i 
musical convidaven als més joves d’entre el públic que es va 
adreçar a la plaça, a cantar les excel·lències dels plats cuinats 
amb una veu, una guitarra i paper i coloraines.

Com sempre des de l’organització del Musicant volem agra-
ir als artistes, públic, patrocinadors i molt especialment a  
l’equip de voluntàries que fan possible aquest petit i alhora 
gran festival de música de Campllong

Fins a la propera edició!

De Calaix i Carles Belda Adrià Puntí i la Rauten Band

Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Elena Gadel i Manu Guix El públic va ser nombrós
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SECCIÓ DE TENNIS TAULA
El dissabte 9 de setembre, una cinquantena 
de jugadors es van congregar al tradicional 
Torneig de Tennis taula de la Festa Major de 
Campllong. El jugador del CTT Figueres Jonat-
han Díaz es va erigir com a campió després de 

vèncer a la final a la també figuerenca Jana Riera. El torneig va ser 
una bona pedra de toc per als jugadors del CTT Campllong, que van 
jugar partits amb rivals de nivell per preparar l’inci de la temporada
Des de l’AE Campllong donem les gràcies als participants i col·
laboradors, així com a les entitats locals La Selva i Restaurant Social 
de Campllong que van fer possible una gran jornada de tennis de taula.

A l’octubre els dos equips federats del CTT Campllong han iniciat els 
primers partits de la temporada oficial de tennis de taula, concre-
tament a les categories Preferent i Segona Territorial. Trobareu el 
calendari dels partits i els resultats al web de l’AE Campllong.

SECCIÓ DE CICLISME
La secció de bicicleta del club ha tingut un estiu bastant convuls. 
Desgraciadament, un dels nostres membres, dels que hi era des 

AE CAMPLLONG: 7è TORNEIG DE TENNIS TAULA I INICI DE TEMPORADA
de l’inici, ens va deixar. De cop i volta, per coses de la vida, en 
Joan Vergara ja no pedala entre nosaltres. Des del club donem 
el màxim suport a la família amb un missatge clar: Joan, sempre 
pedalaràs amb nosaltres. DEP, Joan.

L’activitat de la secció no ha minvat ni molt menys i les vacances no 
han estat un fre. Una nocturna el més de juliol amb aturada obligada 
a peu de carrilet va ser la cirereta. Després de travessar les Gavar-
res i una baixadeta d’aquelles que fan dubtar, vam agafar direcció 
al carrilet per sopar. Ningú no es podia pensar però que el més dur 
seria la tornada pel carril bici, a unes velocitats que ni Dumoulin....

Pel que fa a l’àmbit més merament esportiu, destaquem la parti-
cipació a les marxes més concorregudes de la zona, com Vilaür, 
Les Ermites de Bescanó, El Pollastre de Santa Cristina, Corriols 
Llebrers de Maçanet, Isard Attack, la Tondo, l’acabada de crear X 
ermites de Santa Coloma de Farners o la marxa de Bàscara. Fe-
licitem aquests valents que en plenes vacances agafen el cotxe i 
s’aventuren a conèixer noves rutes o paratges únics, ja sigui com-
petint o només pel simple fet de gaudir. L’Aleix ens ha regalat un 
altre podi al club, en la cronoescalada d’El Pollastre que ens 
havien preparat els matxacuques de Santa Cristina.

SECCIÓ RUNNING I TRIATLONS
Pel que fa a l’àmbit de running i triatlons, destaquem que en 
Toni Duran no se’n perd cap ni una (Sant Grau extrem, Marxa 
de l’escorpí, Boscos de Llambilles, Cursa de la Malavella....), 
seguit de ben a prop per en Joan Mullera que ha completat 
trails importants com la Marrana, de 21km, i la 5 cims de Bre-
da. Un dels membres de la junta, en Jordi Corominas, ha com-
pletat un half de Platja d’Aro de triatló recentment.

Instantània de la nocturna d’estiu

Moment del sopar, un altre moment per fer pinya junts

Podi aconseguit per l’Aleix Massachs

Un moment de l’homenatge a Joan Vergara als Àngels
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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, tant amb les empre-
ses 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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Aquest cop des de Serveis So-
cials volem fer-vos reflexionar 
i fer-vos partícips d’un proble-
ma del que creiem que es par-
la poc però que  és cada cop 
més visible i afecta al benes-
tar i a la qualitat de vida de les 
persones grans. Ens referim al concepte de soledat no volgu-
da. Per fer-ho,  us fem arribar un resum d’un article publicat 
per "Amics de la gent gran" a la Fundació Salut i Envelliment:  

Segons l’informe del CSIC, Un perfil de las personas mayores 
en España, de juliol de 2013, l’esperança de vida de les per-
sones a Espanya se situa al capdavant de la Unió Europea, 
amb setanta-nou anys per als homes i vuitanta-cinc anys per 
a les dones, la qual cosa fa que sigui un dels països amb una 
evolució més gran d’esperança de vida al llarg del segle XX, 
especialment des dels anys cinquanta.

Per tant, la població de persones grans és cada vegada més 
nombrosa i, com a societat, afrontem un fenomen nou, el de 
no saber com actuar davant de la inversió de la piràmide po-
blacional que s’està produint: cada vegada augmenta més la 
proporció de persones grans respecte a persones joves.

Envellir, com a societat, és un èxit, segons ens indiquen els 
demògrafs –com, per exemple, Julio Pérez–, però la qualitat 
de vida d’aquests últims anys de vida és motiu de preocupació 
i debat des de diferents disciplines.

Els canvis incerts, constants i accelerats de la societat actual, 
tal com apunta el sociòleg i filòsof Zygmunt Bauman, tenen un 
gran impacte en la població de les persones grans, així com els 
estereotips i prejudicis envers ells, molt presents en entorns 
en què es valora més l’índex de consum i de productivitat labo-
ral que les aportacions personals de persones que tenen tota 
una experiència de vida per explicar i compartir, i de la qual 
aprendre. 

En aquests últims anys de vida és quan es produeix cada ve-
gada més el fenomen de la soledat no volguda per part de 
les persones grans. Per parlar de la soledat en les persones 
grans, cal distingir entre la decisió voluntària d’una persona 
de viure sola o de realitzar activitats sola, i el sentiment nega-
tiu associat a la falta de relacions socials i suport emocional.

Podem distingir entre quatre tipus de soledat, segons l’escala 
Este-R de la Universitat de Granada (2009):

– Soledat familiar: es produeix quan hi ha una manca de 
suport de la família o quan el suport no és percebut per la per-
sona gran com a idoni. Per tant, es pot donar tant si la persona 

gran no té família com si en té però la valoració que en fa no 
és l’òptima per a ella.

–  Soledat conjugal: es dona quan hi ha una absència de sen-
timent d’amor en la parella, perquè la relació no és adequada 
o per la pèrdua de la parella. Aquest últim fet esdevé un mo-
ment vital de molta importància en la darrera etapa de la vida, 
per l’impacte emocional que això suposa i la gran dificultat de 
viure amb l’absència de l’ésser estimat.

– Soledat social: es produeix quan hi ha carències en les in-
teraccions de les relacions socials de la persona gran. Sovint 
es poden produir reaccions de retraïment per part de les per-
sones grans que són conseqüència de les seves valoracions.

–  Crisi existencial: és causada per un conflicte en l’auto per-
cepció de la persona. Quan la persona gran pensa o sent que 
no val la pena continuar vivint o que no hi troba el sentit. Es 
produeix sovint quan hi ha hagut una pèrdua important, sigui 
d’autonomia, de salut o bé la pèrdua d’un ésser estimat. 

Ja hi ha estudis que demostren la incidència negativa del sen-
timent de soledat no volguda en l’àmbit de la salut, concreta-
ment els que relacionen de manera directa soledat i malaltia. 
En un estudi de la Universitat de Chicago, Louise Hawkley de-
mostrava que el dolor social de no sentir-se escoltat o integrat 
dins de la societat provoca efectes nocius, com ara l’augment 
de risc de patir malalties coronàries i cardiovasculars, o fins i 
tot l’afectació dels sistemes neuroendocrí i immunològic.

Podem dir que el problema de la soledat no volguda en les per-
sones grans de la nostra societat és un símptoma del model 
de societat que tenim.

LA SOLEDAT NO VOLGUDA

Foto: Asierromero - Freepik.com
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LA MEVA SALUT

SALUT
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LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ:
Els dijous 16 de novembre, 21 de desembre i 18 
de gener

LA NETEJA VIÀRIA SERÀ SERÀ:
El dimarts 7 de novembre i el dilluns 11 de desem-
bre 

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL:
Els dissabtes 11 de novembre i 9 de desembre 
 
 
ACTIVITATS:

CAMINADA I CASTANYADA POPULAR 
Diumenge 5 de novembre

Ajuntament de Campllong

MARATÓ DE TV3 
Diumenge 17 de desembre (Tast  de vins soli-
dari - data a concretar)   
 
 
JOC DE LA QUINA 
25 i 26 de desembre i 1 de gener
 

I TOTES LES ACTIVITATS HABITUALS DE 
NADAL...

BALLS DE JUBILATS
(preu: 7€ socis; 8€ no socis)
Els dimecres, quinzenalment:  
15 i 29 de novembre
13 de desembre

NOU SERVEI DE PODOLOGIA AL CONSULTORI MÈDIC DE CAMPLLONG
EL SERVEI VA DIRIGIT A TOTS ELS HABITANTS DE CAMPLLONG
 
HORARIS:
PRIMER I ÚLTIM DIMARTS DE MES
Visita al consultori local (edifici Ajuntament): de 6 a 8 de la tarda.
Visites a domicili: de 4 a 6 de la tarda.
PREU: 15 €.
Preu per a jubilats residents a Campllong 5 €.
 
LES PERSONES INTERESSADES ES PODEN ADREÇAR A L’AJUNTAMENT al tel. 972461504 (whatsApp 664050514) o 
al correu electrònic cultura@campllong.cat per sol·licitar hora.

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).

AQUEST PROPER TRIMESTRE...




