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Carta de l’alcalde

Ara fa uns mesos que varem començar l’arranjament 
de la carretera de Fornells (per molts de nosaltres, el 
camí de Fornells i, per aquells que miren la història, 
la carretera de Girona a Tossa). Que la Diputació de 
Girona o altres ens supramunicipals n’agafessin les 
competències i la responsabilitat ha estat una reivin-
dicació històrica i contemporània. Ens ha arribat pel 
boca a boca i en tenim documents que acrediten que 
en el segle passat diverses vegades se’n va demanar 
l’arranjament a diferents administracions: l’abril de 
1914, a la Mancomunitat de Catalunya; el juny del 
1927 a la Diputació; el juliol del 1935, a la Generalitat 
i així un llarg etcètera.
 
En tot cas, ara és quelcom que està en dansa. D’aquí 
a uns dies veurem com aquest primer tram de Camp-
llong a Fornells queda en unes condicions totalment 
actualitzades al dia d’avui, amb unes millores d’am-
plada que permetran que es creuin dos tractors. 

A més, es farà una gran millora amb els desguassos 
de la infraestructura que espero que facilitin l’eva-
cuació d’aigües i que no s’hagi de tallar el camí per 
pluja. Sabeu que fins ara s’acumulava quantitat d’ai-
gua abans del pont de l’Onyar i, en menor mesura, 
també davant del Bugantó, amb la qual cosa, l’accés 
quedava tallat. 

Igualment, destaco la important millora que suposa 
que paral·lelament a la carretera s’hi construeixi una 
via verda que permetrà la circulació de bicicletes i 
gent a peu, cosa molt difícil fins ara, per la perillosi-
tat que revestia  per als vianants i bicicletes el trànsit 
rodat. Aquesta part d’obra en concret s’haurà portat 
a terme amb l’esforç econòmic dels Ajuntaments de 
Campllong i Fornells que de cap manera podien dei-
xar escapar aquesta oportunitat. Esperem que en els 
propers anys és pugui fer una actuació similar amb la 
resta de camí fins a Sant Andreu.

També, i mentrestant estem lleguint aquestes ratlles, 
s’està treballant en la millora de la carretera de Riu-
dellots. Aquesta via, amb un trànsit de més d’11.000 
vehicles diaris, esdevenia alarmantment perillosa en 
el tram de riberes, sense cap mena de voral, i amb 
un trànsit important de vehicles pesats. Necessità-
vem sí o sí l’eixamplament per així tenir uns vorals 

que donin certa seguretat als vehicles més lleugers 
(bicicletes, ciclomotors, etc.). Creiem que hem tingut 
molta sort fins ara, pel fet que no hi hagi hagut més 
accidents. Potser és gràcies a l’alentiment dels vehi-
cles provocat per les rotondes o potser simplement, 
com he dit, gràcies a la sort. 

Les obres actuals incorporaran a la via un voral en 
cada sentit i a més podrem gaudir d’un camí paral·lel 
per a vianants i bicicletes. Ara sé que podrem anar 
a peu o amb bicicleta fins a Riudellots, el poble més 
proper i que fins ara semblava el més allunyat per 
la mala infraestructura viària. Aquesta ruta verda, o 
carril bici, ens permetrà, a més, anar còmodament i 
sense donar voltes al Polígon de Les Ferreries, en-
llaçar amb el carril bici o via verda que anirà cap a 
Fornells.

També en el moment que estic escrivint puc dir que 
s’ha arribat a una entesa amb l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva per donar sortida al projecte de crear una 
comunicació per a vianants i bicicletes entre Camp-
llong i Cassà. Segurament que per la relació de veï-
natge i serveis és una molt bona noticia. Us desitjo a 
totes/s molta sort i salut.  
 
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

UNA MILLOR COMUNICACIÓ AMB ELS POBLES VEÏNS
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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I UR-
GENT DEL PLE DE 8 DE JUNY DE 2017

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES AC-
TES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE 
MARÇ I EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 
11 DE MAIG DE 2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN, l’aprovació dels esborranys de 
les actes de la sessió ordinària de 30 de març i extraordinària i ur-
gent del dia 11 de maig de 2017.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde resumeix les reunions que ha mantingut els darrers 
mesos de temes que afecten el municipi de Campllong i destaca la 
Jornada de participació per a l’elaboració del Pla estratègic de la 
Regió Sanitària de Girona, la reunió de la Comissió Territorial d’Ur-
banisme, entre d’altres. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Inicia el torn el Sr. Àlex Carrera, parlant sobre el procés d’inscripció 
de la Llar d’Infants que enguany assoleix una ocupació total i també 
com s’està desenvolupant el Casal d’Estiu. 

El regidor Sr. Eliseu Carreras comenta la seva reunió amb els serveis 
tècnics municipals i el técnics de la Diputació de Girona per al desen-
volupament del projecte executiu d’obertura de franges de protecció 
a les zones urbanes. Alhora comenta com s’estàn desenvolupant les 
obres del camí de Campllong a Fornells. 

Tot seguit pren la paraula el Sr. José Luís Zúñiga que comenta als 
assistents que va assistir juntament amb l’Alcalde a una reunió al 
Consell Comarcal del Gironès en el qual es va exposar el futur de la 

recollida de deixalles a la comarca i els costos que hauran de supor-
tar ajuntament i usuaris. 

4t.- ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS. 
APROVACIÓ PROVISIONAL         
Es proposa deixar aquest punt sobre la taula per quant no s’ha pogut 
finalitzar l’expedient per part de secretaria. 

Es procedeix a la votació i s’aprova per unanimitat dels membres del 
Ple deixar aquest punt sobre la taula

5è.- DISSOLUCIÓ DE L’AGRUPACIÓ ENTRE ELS 
MUNICIPIS DE CAMPLLONG I SANT ANDREU 
SALOU PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC 
DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN

PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals de la Generalitat de Catalunya la dissolució de l’Agrupació 
de les Entitats Locals de Campllong i Sant Andreu Salou, davant la nova 
necessitat de suprimir aquesta agrupació, atès que les circumstàn-
cies actuals del món local han donat lloc a un volum de feina que fa 
que l’Ajuntament de Campllong requereixi l’assistència d’un secretari-
interventor a jornada complerta i que, per tant, no és convenient man-
tenir l’agrupació amb l’Ajuntament de Sant Andreu Salou. 

SEGON.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals de la Generalitat de Catalunya la classificació del lloc de 
treball de secretaria de l’Ajuntament de Campllong en la subescala 
de Secretaria intervenció – classe tercera – reservat a funcionaris 
de caràcter estatal. 

6è.- PROPOSTA DE FORMALITZACIÓ DE DECLARA-
CIÓ DE NECESSITAT D’OCUPACIÓ DE TERRENYS 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar amb caràcter definitiu la relació de béns i drets 
objecte d’ocupació, així com la designació nominal dels interessats 
que tot seguit es detalla: 

Cop d’ull a les actes municipals
NOTA: El que aquí us exposem són extractes de les actes 
municipals. Per accedir a la transcripció completa, consul-
teu-les a www.campllong.cat

DADES CADASTRALS FINQUES CLASSIFICACIÓ  
TERRENYS

QUALIFICACIÓ 
URBANÍTSTICA 

SUPERFÍCIE 
D’ESPLANACIÓ 
A EXPROPIARPARCEL·LA POLÍGON REFERÈNCIA CADASTRAL TITULARS

47 1 17042A001000470000WI SNU Protecció forestal 202,28m2

9013 1 17042A001090130000WS SNU Sistema viari 28,05m2

11 1 17042A001000110000WK SNU Protecció forestal 191,51m2

SEGON.- ACORDAR, la declaració d’utilitat pública, la necessitat 
d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afec-
tats esmentats al primer paràgraf als efectes de l’expropiació for-
çosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació de servituds. 
Aquesta declaració INICIA l’expedient d’expropiació forçosa. 

TERCER.- COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets 
que s’expropien que, en un termini de 15 dies hàbils des de la notifi-

cació d’aquests acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement 
i per avinença, l’alienació dels esmentats béns i drets i el termini de 
desallotjament. Un cop rebuda la manifestació de conformitat dels 
propietaris i titulars es donarà per conclòs l’expedient i es procedirà 
a l’acta d’ocupació de la finca i al pagament. 

Si, al contrari, en el termini indicat l’Ajuntament no rep cap propos-
ta o bé l’Ajuntament rebutja les presentades, s’entendrà que no ha 
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estat possible arribar a l’adquisició per avinença i continuarà el pro-
cediment expropiatori.

QUART.- Que examinats els diferents conceptes, les dades i els 
element que concorren per determinar el preu just, es proposa la 
següent valoració: 

Total m2 expropiats: 421.84 m2 x Preu just establert: 2,50 €/m2. 

TOTAL A PERCEBRE: 1.054,60 € (mil cinquanta quatre euros amb sei-
xanta cèntims).

CINQUÈ.- AUTORITZAR la despesa corresponent a les indemnit-
zacions que es preveuen a la relació abans aprovada, amb càrrec a 
la partida 619/453 del pressupost municipal vigent, en el cas que fos 
acceptada per la propietat.

7è.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2016
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de 
la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Campllong 
corresponent a l’exercici 2016.

SEGON.- Donar-se per assabentat de l’aprovació de la liquidació 
del pressupost per l’exercici 2016

8è.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 
NÚM. 73/2017 DE DATA 19 DE MAIG DE 2017 RE-
FERENT A L’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
EXERCICI 2016.
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdit 1IR 1/2017, d’incorporació de 
romanents de crèdit del pressupost de l’exercici 2016, per un import 
total de CENT QUARANTA MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT AMB 
TRENTA-VUIT (140.358,38 €).

9è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI DEL TRANS-
PORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA, AUTO-
RITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT (ATMG) DE 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR la modificació estatutària del Consorci del 
Transport Públic de l’Àrea de Girona, aprovats per Acord del Consell 
d’Administració de data 20 d’abril de 2017 en els següents termes: 

Modificació de l’Article 22: Règim economicofinancer i patrimoni 

"22.1 Els recursos econòmics amb els quals pot comptar el Consorci 
són: 

a) (...) 
h) El ingressos per la venda de títols integrats. 

(...) 
22.4 El Consorci té un patrimoni propi, adscrit a les seves finalitats, 
constituït pel conjunt de béns, drets i accions que li pertanyin i els 
que pugui adquirir, bé directament a través de la titularitat dels in-
gressos de tarifes de títols combinats, que es reparteixen posterior-
ment als operadors, o bé per afectació per part de les administraci-
ons consorciades." 

10è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 51/2017 A 80/2017
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.: 51/2017
Ref.: Sol·licitud al Consorci Benestar Social per alta SAD de la Sr. LH.

Núm.: 52/2017
Ref.: Sol·licitud al Consorci Benestar Social per alta SAD de la Sra. AMJ .

Núm.: 53/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 5/2017.

Núm.: 54/2017
Ref.: Expedició de Certificat de Compatibilitat urbanística HIELOS 
TORNÉ Y CIA, S.L. 

Núm.: 55/2017
Ref: Contractació personal laboral temporal per urgència per neces-
sitats inajornables.

Núm.: 56/2017
Ref.: Adhesió al Pla Extraordinari d’assistència Financera Local 2017.

Núm.: 57/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 58/2017
Ref: Contractació personal laboral temporal per urgència per neces-
sitats inajornables.

Núm.: 59/2017
Ref.: Sol·licitud de subvenció a DIPSALUT per despeses del consul-
tori local. 

Núm.: 60/2017
Ref.: Correcció error padró escombraries.

Núm.: 61/2017
Ref.: Sol·licitud al Consorci Benestar Social per alta SAD de la Sr. JTS.

Núm.: 62/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.
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Núm.: 63/2017
Ref.: Autorització expressa al Consell Comarcal del Gironès de pre-
sentació en nom de l’Ajuntament de Campllong a la convocatòria 
d’ajuts destinats a la implantació i millora de deixalleries. 

Núm.: 64/2017
Ref.: Autorització comissió serveis funcionària amb habilitació caràc-
ter nacional.

Núm.: 65/2017
Ref.: Acumulació de la secretària de Llagostera per ocupar el lloc 
de treball de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Campllong.

Núm.: 66/2017
Ref.: Trasllat certificat de règim urbanístic o d’afectacions a la finca 
Cal Gall.

Núm.: 67/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 68/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 7/2017.

Núm.:69/2017
Ref.: Desestimació d’al·legacions, devolució fiança d’afectació de 
domini públic i devolució de fiança de residus de la construcció de la 
llicència d’obres exp. 14/2014.

Núm.:70/2017
Ref.: Devolució fiança d’afectació de domini públic i devolució de fian-
ça de residus de la construcció de la llicència d’obres exp. 04/2015 .

Núm.: 71/2017
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la uti-
lització de les sales i dependències municipals (núm. 19).

Núm.: 72/2017
Ref.: Liquidació del pressupost General de l’Ajuntament de Camp-
llong 2016. 

Núm.: 73/2017
Ref.: Modificació pressupost 1/2017 – Incorporació romanents de 
crèdit.

Núm.:74/2017
Ref.: Atorgament llicència d’obres exp. 13/2016.

Núm.: 75/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 11/2017.

Núm.: 76/2017
Ref.: Liquidació Obres menors any 2016 de l’empresa JOAQUIM 
ALBERTÍ, S.A.  

Núm.: 77/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 12/2017.

Núm.: 78/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 09/2017.

Núm.: 79/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 80/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 13/2017
Els reunits és donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN DE 14 DE SETEMBRE DE 2017 
 
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 13 DE JU-
LIOL DE 2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 13 de juliol de 2017.

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

EXPEDI-
ENT

ADMINIS-
TRACIÓ
ATORGANT

OBJECTE ANY IMPORT

2017/3315
DIPUTACIÓ 
DE GIRONA

Servei comptabilitat 
energètica (12 pòlis-
ses) 490604/005

2017 216,00

2017/5050
DIPUTACIÓ 
DE GIRONA

Millora de l’eficiència 
energètica a l’edifici 
Local Social de propietat 
municipal de Campllong  
490604/009

2017 6.927,62

2017/5899
DIPUTACIÓ 
DE GIRONA

20è Concurs català de 
vaques de raça friso-
na - FEFRIC 2017

2017 6.000

2017/5900
DIPUTACIÓ 
DE GIRONA

35a Fira Comarcal de 
Primavera de Camp-
llong 2017

2017 18.000

2017/3136
DIPUTACIÓ 
DE GIRONA

Subvenció actuacions 
en camins rurals i 
matèria forestal 2017, 
línia 1. 490604/001

2017 1.358,40

2017/3036
DIPUTACIÓ 
DE GIRONA

Subvenció equipa-
ment informàtic

2017 675,26

DIPUTACIÓ 
DE GIRONA

Fons cooperació eco-
nòmica i cultural 2017

2017 5.172,00

DIPUTACIÓ 
DE GIRONA

Fons 2017 -  DC - 
1.Enllumenat públic  
2.Obres vies nuclis de 
població

2017 29.307

2017/39 DIPSALUT
Manteniment de 
parcs urbans i xarxes 
d’itineraris saludables

2017 1.200,

2017/116 DIPSALUT
Despeses derivades de 
l’ús del consultori local

2017 1.554,98

2017/100 DIPSALUT
Despeses d’inversió 
en el consultori local

2017 1.554,98

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

Compensacions eco-
nòmiques a càrrecs 
electes 2017

2017 9.299,04
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 3r.- LIQUIDACIÓ CONVENI PER LA UTILITZACIÓ 
DE LA DEPURADORA DE L’EMPRESA JOAQUIM 
ALBERTÍ, S.A. – any 2016. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER – Reconèixer l’obligació així com ordenar el pagament de 
l’import de 6.823,46 € a l’empresa Joaquim Albertí, 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 "Renovació dels pactes per 
a la utilització de la Depuradora de l’Empresa Joaquim Albertí, S.A".

4t.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el l’alcalde proposa informar als 
assistents de les següents comunicacions rebudes -NRE 1238 al 1549 
(excepte factures)- per tal de que els reunits es donin per assabentats.

Dels escrits i documents exposats els reunits es donen per assabentat.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2017

1r.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents felicitar els familiars dels in-
fants nascuts en el municipi en el darrer mes. Els reunits manifesten 
conformitat i, per unanimitat, acorden adreçar la comunicació propo-
sada pel naixement de OLEGUER, fill de Xavier i Núria, nascut el dia 
25 de setembre de 2017.

Tot seguit es refereix als recents traspassos que han tingut lloc a 
Campllong; de la Sra. Maria Sudera de Can Cama, en Lluís Hereu de 
Can Cardina i en Lluís Campeny de Cal Tarlà. Els regidors presents en 
l’acte acorden transmetre als familiars el sincer condol de la Corpo-
ració junt amb la manifestació de sentiment i respecte.

Tot seguit el Sr. Alcalde resumeix les reunions que ha mantingut els 
darrers mesos de temes que afecten el municipi de Campllong i des-
taca el dia 7 de setembre va assistir al Consell d’Alcaldes on es van 
entregar dues senyeres i també a la reunió de la Comissió Terrirotial 
d’urbanisme del dia 26 de juliol.

2n.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Tot seguit pren la paraula el Sr. José Luís Zúñiga que comenta als as-
sistents l’estudi que està duent a terme per a possibles ubicacions al 
municipi per una mini deixalleria ja que el reciclatge està en general 
estancat i creix dia a dia l’incivisme. 

El regidor Sr. Eliseu Carreras comenta l’arranjament amb àrid re-
ciclat del camí de Cal Xurlo i també a principis del mes d’octubre 
l’arranjament d’un tram del carrer del camí de Cal Xurlo al Polígon 
Industrial Les Ferreries, el qual tenia nombrosos flonjalls al pavi-
ment d’asfalt que dificultaven el trànsit.

El mateix regidor exposa que per tal de reforçar el marge de la riera 
Seca i evitar-ne novament el trencament en episodis d’avingudes i en 

properes pluges torrencials, en els punts on es va restaurar la mota 
a finals de l’any 2014 s’ha protegit el marge mitjançant l’aportació 
de terres procedents d’altres obres, per tal d’anivellar i igualar la 
margenera en tota la seva longitud, regularitzant-ne el perfil longitu-
dinal, i eliminant els punts baixos i dèbils de la mota. 

El Sr. Carreras acaba la seva intervenció dient que a principis d’estiu 
també s’iniciaren les obres de condicionament i millora del traçat, 
ferm i ampliació de la carretera, del camí que comunica el polígon in-
dustrial Les Ferreries de Campllong amb el nucli urbà de Fornells de 
la Selva, per dotar a la nova infraestructura de les característiques 
tècniques necessàries per tal d’incorporar-la a la Xarxa Local de car-
reteres de la Diputació de Girona. També es construeix una via verda 
per al pas de vianants i ciclistes que discorre en paral·lel al camí.

Segueix el regidor Sr. Àlex Carrera que informa que el nou curs de 
la Llar d’Infants s’ha iniciat correctament la primera setmana de se-
tembre amb plena ocupació. 

El mateix regidor també comenta el correcte desenvolupament del 
Casal d’estiu de Campllong que a principi d’octubre s’inicien les ac-
tivitats formatives del Local Social. Alhora comenta el desenvolupa-
ment de cicle de música del país MUSICANT... que ha tingut molt 
bona rebuda. La qualitat dels concerts escollits ha agradat molt, so-
bretot el concert "Tossudament Llach", però que, tot i això, la venda 
d’entrades no ha assolit les xifres previstes. 

La regidora Sra. Roser Freixas es refereix a la Festa Major que, un 
any més, vol fer constar l’agraïment a tota aquella gent que any rere 
any forma part de la Comissió de Festes o els ajuda puntualment per-
què la Festa Major de Campllong sigui possible així com l’agraïment 
a tota la gent que hi participa. La comissió treballa durant l’any amb 
molta il·lusió per intentar que tot quedi ben lligat i gaudir d’un inten-
siu cap de setmana ple d’activitats per a totes les edats. 

La Sra. Freixas afegeix que en el sentit esportiu, els dos equips fe-
derats del Tennis Taula Campllong, a partir de la primera setmana 
d’octubre, iniciaran els primers encontres de la temporada oficial de 
tennis de taula, a les categories de Preferent i Segona Territorial. 

Segueix la regidora Sra. Sílvia Bosch explicant als assistents el nou 
servei de podòloga que s’ha iniciat aquesta setmana i que anirà di-
rigit a tots els habitants de Campllong, amb un preu especial per als 
jubilats. El servei podrà ser a domicili o al consultori local el primer 
i últim dimarts de mes i l’Ajuntament coordinarà l’agenda d’horaris. 

La mateixa regidora comenta que amb l’ajut econòmic de l’Organisme de 
Salut Pública de la Diputació de Girona –DIPSALUT-, s’ha comprat nou 
material sanitari no fungible, mobiliari i equipaments del consultori local.

La regidora Sra. Ester Roqueta comenta que a l’octubre s’iniciaran 
els cursos al Local Social de Campllong després de les inscripcions 
que van tenir lloc el mes de setembre i que han tingut sortida 21 
cursos dels més de 40 proposats. També comenta que s’està treba-
llant des de l’Àrea de promoció econòmica, a banda de la borsa de 
treball, en una reunió d’empreses ubicades al polígon industrial Les 
Ferreries per copsar les necessitats i donar a conèixer el servei de 
promoció econòmica municipal. 
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En finalitzar, el regidors Sr. Àlex Carrera, Sra. Roser Freixas, Sr. Eli-
seu Carreras, Sra. Ester Roqueta i Sra. Sílvia Bosch volen fer constar 
el seu suport a l’Alcalde que en data 7 de setembre i per Decret d’Al-
caldia núm. 123/2017, va donar suport al Referèndum i a les previsi-
ons que es concreten a la Llei del Referèndum per l’autodeterminació 
de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la 
Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017. 

3r.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL PEL CURS 2016-2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar i donar la conformitat amb la liquidació pel curs 
2016-2017 de la Llar d’Infants Municipal de Campllong, gestionada per 
la concessionària Olga Alsina Puertas, que ha suposat per l’Ajunta-
ment de Campllong una despesa com aportació municipal per import 
de cinc-cents setanta-nou euros amb setze cèntims d’euro (579,16.- €)

Compte d’explotació/liquidació del curs 2016-2017:

PRESSUPOST D’INGRESSOS

PRESSUPOST 2017

CONCEPTE CURS 
2016/17

LIQUIDACIÓ 
2017

Taxa Matrícula 1.485,00 1.705,00

Taxa Material 1.755,00 1.950,00

Quotes del servei 48.552,00 50.853,60

Servei acollida matins 0,00 0,00

Reserva de plaça 300,00 300,00

Aportació a desequilibris 
Ajuntament

19.593,44 579,16

Aportació Subvenció 
Generalitat (Diputació)

23.625,00 25.375,00

TOTAL INGRESSOS 95.310,44 80.762,76

Taxa menjador 23.936,00 29.638,50

TOTAL AMB MENJADOR 119.246,44 110.401,26

PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST 2017

CONCEPTE CURS 
2016/17

LIQUIDACIÓ 
2017

Cost personal 77.392,36 71.567,68

Cost servei complementari 5.775,00 5.775,00

Material pedagògic i adm. 1.700,00 1.437,03

Assegurances 1.450,00 1.325,89

Manteniment i conservació 2.900,00 2.543,53

Servei de neteja i productes 5.500,00 5.037,49

Difusió i publicitat 0,00 0,00

Vestuari i bugaderia 150,00 103,97

Gestoria i comptabilitat 2.850,00 2.964,50

Imprevistos 200,00 104,00

Amortitzacions construcció 0,00 0,00

Amortitzacions tècniques 161,09 161,04

Amortitizacions utillatges 0,79 0,79

Despeses financeres 100,00 50,28

Cost béns corrents i serveis

TOTAL DESPESES 98.179,24 91.071,20

Servei de menjador 21.067,20 19.330,06

TOTAL AMB  AMORTITZA-
CIONS I MENJADOR 119.246,44 110.401,26

Liquidació als efectes de la determinació de l’aportació municipal:

CONCEPTE IMPORT

Ingressos  servei llar infants 84.447,10

Subvenció Generalitat 25.375,00

TOTAL INGRÉS (a) 109.822,10

TOTAL DESPESES (b) 110.401,26

APORTACIÓ MUNICIPAL (b-a) 
A efectes de l’equilibri econòmic-financ.

579,16

4t.- APROVAR EL PRESSUPOST DE LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL PEL CURS 2016-2017. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar el pressupost del servei de Llar d’Infants mu-
nicipal de Campllong pel curs 2017/2018 per un import total de 
cent vint-i-un mil vuit-cents tretze euros amb deu cèntims d’euro 
(121.813,10.- €), inclòs el servei complementari d’import sis mil cin-
quanta euros (6.050,00.-€), ajustant el pressupost actual a la liquida-
ció aprovada del curs 2016/2017.

CURS 2017/2018, DE 30 NENS EN DOS GRUPS AMB 
3 EDUCADORES CONCEPTE PRESSUPOST

Taxa matrícula 1.650,00

Taxa material 1.950,00

Taxa quota servei 54.768,00

Servei acollida 0

Reserva de plaça 200

Taxa servei menjador 30.723,00

TOTAL INGRESSOS (A) 89.291,00

Despeses ordinàries 115.763,10

Servei complementari 6.050,00

TOTAL DESPESES (B) 121.813,10

TOTAL DESEQUILIBRI (A-B) -32.522,10

APORTACIÓ GENERALITAT (875x30infants) 26.250,00

Aportació municipal 6.272,10

FINANÇAMENT DESEQUILIBRI 32.522,10
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5è.- RENOVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SER-
VEI PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
DE CAMPLLONG, MITJANÇANT LA MODALITAT 
DE CONCESSIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT I 
TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Acordar la renovació del contracte de gestió del servei 
públic de la llar d’Infants Municipal de Campllong, per procediment 
obert i tramitació d’urgència, a favor de l’adjudicatària Sra. Olga Al-
sina Puertas, i de conformitat i amb compliment al plec de clàusules 
econòmico-administratives particulars, que varen regir el procedi-
ment de licitació i, per un pressupost previsible d’import per un im-
port total de cent vint-i-un mil vuit-cents tretze euros amb deu cèn-
tims d’euro (121.813,10.- €), inclòs el servei complementari d’import 
sis mil cinquanta euros (6.050,00.-€), i aprovar l’aportació municipal 
per import de sis mil dos-cents setanta-dos euros amb deu cèntims 
d’euro (6.272,10.- €)

La duració de la renovació serà per un any més i renovable fins a 
un màxim de 10 anys, contractació inicial inclosa, amb efectes 26 
de setembre del 2017 pel còmput inicial de la pròrroga d’aquest 
contracte.

SEGON.- Aprovar aquesta despesa de caràcter plurianual d’import 
total 32.522,10.-euros (26.250.-euros més 6.272,10.-euros) en càr-
rec a l’aplicació pressupostària 323.479, distribuint-se de la següent 
manera: 9.700.-euros en càrrec el pressupost vigent (exercici 2017) 
i 22.822,10.-euros en càrrec el pressupost de l’exercici 2018 per a la 
realització del curs 2017/2018.

6è. FESTES LOCALS 2018. ESTABLIMENT
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Proposar les següents dates com a diades de festa lo-
cal pel proper any 2018:
    • 11 de juny, dilluns de la Festa Major de Cassà de la Selva
    • 27 d’agost, dilluns de la Festa Major de Campllong 

7è.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES 
AMB DEPENDÈNCIA -ANY 2017 - I APROVACÓ 
DE LES BASES REGULADORES
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.-  Aprovar inicialment les bases específiques regula-
dores de la subvenció a persones amb dependència, any 2017, que 
s’adjunten com annex I.

8è.- APROVACIÓ INICIAL DEL CONCURS PÚBLIC 
DE DISSENY DE PORTADA/CARTELL DE LA FIRA 
COMARCA DE PRIMAVERA
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores del concurs 
públic pel disseny de la portada/cartell de l programa de la 36a. Fira 
Comarcal de Primavera de Campllong.

9è.- RENOVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL 
PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’ESPAI DES-
TINAT A BAR-RESTAURANT DEL LOCAL SOCIAL 
DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar la pròrroga amb la societat BAR RESTAURANTS 
DE TORO, S.L. (NIF. B55211817) per la concessió demanial per a la 
gestió i explotació de l’espai destinat a bar-restaurant del local so-
cial de Campllong per un període de 5 anys (del 12 d’agost de 2016 
al 12 d’agost de 2021) mantenint inalterables les condicions del con-
tracte inicial i els annexos acordats.
 
10è.- CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ DE PRÉSTEC 
A LLARG TERMINI
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Adjudicar la concertació de l’operació de préstec per al 
finançament de "Condicionament del camí de Campllong a Fornells 
de la Selva, amb una via verda lateral", per import de 142.307,77€, a 
l’entitat BBVA, segons les condicions exposades a la seva oferta de 
data 13 de juliol de 2017 i que es detallen a continuació: 

IMPORT CONCEDIT 142.307,77 Euros

PRODUCTE Préstec a llarg termini

TERMINI 10 anys amortització (incloent 1 de ca-
rència i 9 d’amortització)

INTERÈS Variable: Euribor (3m) +0,71%
Tipus d’interès inicial del 0,594% fins 
els 3 mesos al ser revisable trimes-
tralment el préstec en funció de l’Eur 
(3m)

COMISSIONS Obertura 0%

Resta comissions: Exempt

GARANTIES Domiciliació Irrevocable de la PMTE
Les pròpies de l’entitat

11è.- APROVACIÓ PROJECTE “ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ PÚBLIC DEL VEÏNAT DE CAN CANYET DEL 
MUNICIPI DE CAMPLLONG”, INCLÒS A LA LÍNIA 
DE SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN CAMINS 
PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018-2020
Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el "Projecte d’arranjament del 
camí públic del veïnat de Can Canyet del municipi de Campllong" re-
dactat per la Sra. Mireia Besalú Asturiol, Arquitecta tècnica munici-
pal 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.-€). 

12è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 81/2017 A 125/2017
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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 dona 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.: 81/2017
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la uti-
lització de les sales i dependències municipals (núm. 19).

Núm.: 82/2017
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la uti-
lització de les sales i dependències municipals (núm. 19).

Núm.: 83/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm. 84/2017
Ref.: Resolució de procediment de responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Campllong per reclamació d’abonaments de desper-
fectes ocasionats.

Núm.: 85/2017
Ref.: Sol·licitud ofertes per operació de préstec.

Núm.: 86/2017
Ref.: Reconeixement de serveis prestats i de triennis personal mu-
nicipal.

Núm.: 87/2017
Ref.: Assabentat de canvi de titularitat d’activitat de turisme rural.

Núm.: 88/2017
Ref.: Devolució fiances de les llicències per a l’ocupació temporal 
per a l’aprofitament privatiu de recursos forestals de parcel·les de 
titularitat municipal. 

Núm.: 89/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 90/2017
Ref.: Sol·licitud de subvenció per a inversions en camins públics lo-
cals per al període 2018-2020.

Núm.: 91/2017
Ref.: Aprovació conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a executar les actuacions de la subvenció concedida per 
al manteniment i conservació de lleres públiques en tram urbà 2017.

Núm.: 92/2017
Ref.: Sol·licitud de pròrroga a l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
l’execució de les obres de “Reforç i protecció del marge dret de la 
Riera Seca a Campllong”.

Núm.: 93/2017
Ref.: Cancel·lació bestreta XALOC.

Núm.: 94/2017
Ref.: Concessió targeta aparcament individual a persones amb dis-
minució.

Núm.: 95/2017
Ref.: Requeriment d’actuacions per cobrament deutes d’impostos i 
taxes a XALOC.

Núm.: 96/2017
Ref.: Renovació de targeta aparcament individual a persones amb 
disminució.

Núm.: 97/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 10/2017.

Núm.: 98/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 16/2017.

Núm.: 99/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 17/2017.

Núm.: 100/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 18/2017.

Núm.: 101/2017
Ref.: Delegació de competències a regidor per l’assistència a la reu-
nió del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Núm. 102/2017
Ref.: Resolució definitiva de procediment de responsabilitat patrimo-
nial de l’Ajuntament de Campllong per reclamació d’abonaments de 
desperfectes ocasionats.

Núm.: 103/2017
Ref.: Comunicació prèvia d’activitats annex III – J&C MERA, S.L. 

Núm.: 104/2017
Ref.: Canvi de titularitat activitat exp. 16/2006 Granja Can Dionis.  

Núm.: 105/2017
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a la COMUNICACIÓ AMBIEN-
TAL ANNEX III – EXP. 1/2017 – JUDIT CASELLES JIMENEZ. 

Núm.: 106/2017
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a la AUTORITZACIÓ AMBIEN-
TAL MUNICIPAL. 

Núm.: 107/2017
Ref.: Atorgament llicència primera ocupació parcial – habitatge Pas-
seig Campllong, 28. 

Núm. 108/2017
Ref.: Llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos 
potencialment perillosos.

Núm.: 109/2017
Ref.: Inici expedient de baixa al padró d’habitants per inscripció in-
deguda. 
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Núm.: 110/2017
Ref.: Autorització implantació botiga i altres. 

Núm.: 111/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 19/2016.

Núm.: 112/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 113/2017
Ref.: Granja Cal Xurlo, tramesa informe sobre la compatibilitat urba-
nística i ús provisional. 

Núm.: 114/2017
Ref.: Modificació no substancial llicència d’activitats, per emmagat-
zematge d’un nou residu.

Núm.: 115/2017
Ref.: Substitució de l’Alcalde per absència.

Núm.: 116/2017
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la 
utilització de les sales i dependències municipals (núm. 19).

Núm.: 117/2017
Ref.: Aprovació Certificació d’obra núm. 1 – obres de condicionament 
del camí de Campllong a Fornells de la Selva, amb una via verda 
leteral.

Núm.: 118/2017
Ref.: Rebuig als atemptats de Barcelona i altres actes terroristes 
ocorreguts ahir. 

Núm.: 119/2017
Ref: Contractació personal laboral temporal per urgència per neces-
sitats inajornables.

Núm.: 120/2017
Ref.: Resposta diverses peticions relacionades amb la implan-
tació d’una Botiga a Campllong per part de Bar Restaurant de 
Toro, SL adjudicataris del servei de Bar-Restaurant del Local 
Social. 

Núm.: 121/2017
Ref.: Aprovació de l’informe de seguiment del PAES. 

Núm.: 122/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions.

Núm.: 123/2017
Ref.: Suport al Referèndum.

Núm.: 124/2017
Ref.: Assabentat d’una activitat sotmesa a declaració responsable. 

Núm.: 124/2017  bis
Ref.: Aprovació línies fonamentals del pressupost 2018.

Núm.: 125/2017
Ref.: Liquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys 
de naturalesa urbana

Els reunits és donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I UR-
GENT DEL PLE DE 25 D’OCTUBRE DE 2017 

1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CON-
VOCATÒRIA
L’article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local i l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les enti-
tats locals, estableixen que les sessions extraordinàries que hagin es-
tat convocades amb caràcter urgent hauran de ser ratificades pel Ple. 

La urgència està motivada per la necessitat de manifestar la posició 
municipal als diversos  successos que venen passant arran del Refe-
rèndum de l’1 d’octubre passat.

Vist l’anterior, el sotasignat Alcalde proposa la Ple l’adopció del se-
güent acord:

PRIMER.- Aprovar la urgència de la convocatòria del dia 
26/10/2017.

2n.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE 
L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 
Els reunits per majoria ACORDEN: 

PRIMER. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parla-
ment per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d’Octubre en els 
termes que estableix la Llei del Referèndum d’Autodeterminació i la 
Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprova-
des pel Parlament de Catalunya.

SEGON. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya 
a través de les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol 
contra la població i les institucions catalanes.

TERCER. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen su-
port a aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan 
portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de 
la Constitució Espanyola.

QUART. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de 
Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associa-
ció Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Inde-
pendència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de 
Catalunya.

3r.- MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS 
PRESIDENTS D’ANC I ÒMNIUM, JORDI SÁN-
CHEZ I JORDI CUIXART
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Els reunits per majoria ACORDEN: 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assem-
blea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart. 

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, 
recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar 
la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones 
per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat 
espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comuni-
cació.

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn do-
nant l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.

CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del 
Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de 
l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present 
moció.

4t.- MOCIÓ DE REBUIG A LA VIOLÈNCIA DE LA 
POLICIA ESPANYOLA L’1 D’OCTUBRE
Els reunits per majoria ACORDEN: 

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la vio-
lència injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu 
Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic 
que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dicta-
des pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre 
d’ells ingressats en centres hospitalaris.

SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càr-
regues policials del dia 1 d’octubre a Catalunya. 

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Na-
cional de Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per 
impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint 
amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. De-
manar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats 
pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal re-
pressió.

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya 
a Catalunya, Enric Millo, com a un dels principals responsables per 
l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espa-
nyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata 
al nostre municipi.

CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i 
pacífic de més de 2 milions de persones que aquell diumenge es van 
expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar 
l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins 
d’urnes requisades.

SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees 
i de la comunitat internacional.

SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càr-
recs electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions 
catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.

VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Par-
lament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU 
per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com 
a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Muni-
cipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

INTERVENCIONS I DEBAT: 
El Sr. Zúñiga vol aclarir que s’abstén de votar per respecte al poble 
de Catalunya i no per a tots els punts exposats a l’acord. 

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I UR-
GENT DEL PLE DE 6 DE NOVEMBRE DE 
2017 

1r.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CON-
VOCATÒRIA
L’article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local i l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, estableixen que les sessions extraordinàries que ha-
gin estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser ratificades 
pel Ple. 

La urgència està motivada per la necessitat d’iniciar el tràmit de mo-
dificació de les ordenances fiscals per l’anualitat 2018 per quan els 
tràmits han d’estar finalitzats i publicats abans del 31 de desembre 
de 2017. 

Vist l’anterior, el sotasignat Alcalde proposa la Ple l’adopció del se-
güent acord:

PRIMER.- Aprovar la urgència de la convocatòria del dia 
26/10/2017.

2n.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FIS-
CALS MUNICIPALS 2018. APROVACIÓ PROVISI-
ONAL
Els reunits per majoria ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i se-
güents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació 
es relacionen, d’acord amb la redacció que a continuació es recull:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ 
Modificar els articles 53 i 54 amb el següent redactat: 

Article 53. Concessió d’ajornament i fraccionament dels deu-
tes o tributs per liquidació de la Recaptació municipal
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Pel que fa a l’ajornament i fraccionament de deutes de l’Ajuntament, 
la recaptació dels quals no hagi estat delegada a XALOC o a una 
altra administració supramunicipal, tant  en període voluntari com 
executiu, es durà a terme per la secció de Recaptació municipal sota 
la prefectura de la Tresoreria municipal, i segons les normes contin-
gudes en el present article.

L’Ajuntament, a sol·licitud dels obligats al pagament, podrà ajornar 
o fraccionar el pagament dels deutes en els termes previstos en els 
articles 65 i 82 de la Llei general tributària. 

Es podran ajornar tots els deutes tributaris i altres de naturalesa 
pública a favor de l’Ajuntament sempre i quan el seu import sigui 
superior a 50,00 euros. Per sota d’aquest import només es concedirà 
l’ajornament, amb caràcter excepcional, si per part de l’Ajuntament 
es considera discrecionalment que és l’única forma d’efectuar el co-
brament. 

Només es podran fraccionar els deutes tributaris i altres de natura-
lesa pública a favor de l’Ajuntament que tinguin un import superior a 
300,00 euros i quan l’import de les fraccions no sigui inferior a 50,00 
euros, llevat d’aquells casos discrecionalment apreciats per l’Ajun-
tament en què es consideri que el fraccionament és l’única forma 
d’efectuar el cobrament. 

La concessió d’ajornaments i fraccionaments correspon, en general, 
a l’Alcaldia Presidència o òrgan en qui delegui amb les condicions 
establertes per la Llei. 

Els deutes ajornats o fraccionats acreditaran, en tots els casos, in-
teressos de demora per tot el temps que duri l’ajornament o cada 
fracció, en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de la Llei 
general tributària. També s’estarà al que disposin les ordenances 
fiscals del tribut.

En general, els deutes ajornats o fraccionats s’hauran de ga-
rantir en els termes previstos en l’article 82 de la Llei general 
tributària. Tanmateix, es dispensarà a l’obligat tributari de la 
constitució de garanties quan l’import principal de la totalitat 
dels deutes no excedeixin de 6.000,00 euros, el termini d’ajor-
nament o fraccionament no excedeixi d’un any i el sol·licitant es 
trobi al corrent de pagament d’altres obligacions davant l’Ajun-
tament. 

Amb caràcter general, per a la concessió d’ajornaments o fraccio-
naments es requerirà ordre de domiciliació bancària, indicant el nú-
mero del codi compte client i les dades identificatives de l’entitat 
financera que hagi d’efectuar el càrrec en compte. 

Els deutes en període voluntari de pagament s’ajornaran o fracciona-
ran, a sol·licitud dels obligats al pagament, sempre i quan, a més de 
les condicions dels apartats tercer i quart, es compleixin els requisits 
següents: 

a) Presentació de la sol·licitud dins el termini de pagament voluntari. 

b) Que el sol·licitant es trobi al corrent de pagament de les seves 
obligacions amb l’Ajuntament. 

c) En cas de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva 
de caràcter anual (rebuts de padrons anuals), quan la data màxima 
d’ajornament o fraccionament sigui el 20 de desembre de l’any en 
curs o l’immediat dia hàbil següent. 

d) En cas d’altres deutes no compresos en l’apartat anterior, quan 
el termini d’ajornament o fraccionament sigui com a màxim d’1 any 
a comptar des de la data de venciment del període voluntari de pa-
gament. 

En tots els casos, les dates de pagament sempre coincidiran amb 
el dia 5 ó 20 del mes corresponent o l’immediat dia hàbil següent, 
llevat que la forma de pagament sigui la domiciliació bancària en què 
la data de venciment del pagament serà necessàriament el dia 20 de 
cada mes o l’immediat dia hàbil següent. 

L’aplicació dels criteris generals assenyalats en els apartats ante-
riors es podrà modificar en aquells casos en què l’Ajuntament ho 
consideri necessari per assegurar el cobrament dels deutes. 

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

Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pa-
gament en voluntària es facilitarà document de pagament pel total 
pendent que, es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l’esmentat 
període de pagament.

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

Article 54. Concessió ajornament i fraccionament dels tributs 
de caràcter periòdic 

Pel que fa a l’ajornament i fraccionament de deutes de l’Ajuntament, 
la recaptació dels quals estigui delegada a XALOC o a una altra ad-
ministració supramunicipal, tant  en període voluntari com executiu, 
es realitzarà segons les normes contingudes en el present article.

De conformitat amb l’article 10 de la Llei d’Hisendes Locals, es podrà 
concedir, dels tributs de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, 
el fraccionament en dos terminis de pagament, sense interessos de 
demora. Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació res-
pecte d’aquells tributs que tinguin aprovat el calendari de cobrament 
en període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs.

Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplicarà d’ofici als di-
ferents conceptes tributaris que estableixin les ordenances munici-
pals, respecte tots aquells rebuts de quota tributària d’import igual o 
superior a 90€, sempre que el pagament dels quals estigui domiciliat.

Així mateix, les persones interessades es podran acollir a aquesta 
modalitat de fraccionament per aquells rebuts de quota tributària 
d’import igual o superior a 90€, prèvia presentació de la correspo-
nent sol·licitud en aquest sentit i de la domiciliació bancària del seu 
pagament. A aquests efectes, l’esmentada sol·licitud s’haurà d’adre-
çar a l’Ajuntament titular de l’ingrés o a l’organisme extern delegat 
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un mes abans que s’iniciï el termini de pagament en període volunta-
ri. Altrament, la sol·licitud tindrà efectes per al següent i posteriors 
exercicis tributaris.

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

Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pa-
gament en voluntària es facilitarà document de pagament pel total 
pendent que es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l’esmentat 
període de pagament.

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

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  
Modificar l’article 10 i l’article 12 apartat 9 amb el següent 
redactat: 

Article 10. Tipus de gravamen

1. Els tipus de gravamen aplicables als béns immobles de naturalesa 
urbana seran del 0,43%
 
2. Els tipus de gravamen aplicables als béns immobles de naturalesa 
rústica seran del 0,48%
 
3. Els tipus de gravamen aplicables als béns immobles de caracterís-
tiques especials seran del 1,3%

Article 12. Gestió de l’impost

.../... 

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

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

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

Això no obstant, aquesta previsió no serà d’aplicació respecte 
d’aquells tributs que tinguin aprovat el calendari de cobrament en 
període voluntari per als darrers quatre mesos de l’any en curs. 
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s’aplica d’ofici en la ges-
tió d’aquest impost, respecte tots aquells rebuts de quota tributària 
d’import igual o superior a 301 €, sempre que el pagament dels quals 
estigui domiciliat.

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

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

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

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

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL DE CEMENTIRI   
Modificar l’article 6 amb el següent redactat: 

Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la següent tarifa:

Concessió a perpetuïtat d’un nínxol: 825,00 €
Concessió temporal d’un nínxol a 10 anys: 225,00 €
Conservació Cementiri: per cada nínxol: 33,00 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLI-
DA, TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ES-
COMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS.    
Modificar l’article 6.1 C, 6.2, 6.3 i 6.4, amb el següent redac-
tat: 

Article 6.– Bonificacions subjectives.

.../... 

C) PENSIONISTES O MAJORS DE 65 ANYS:  Podran gaudir 
d’una bonificació del  50% de la quota quan tots els membres de la 
unitat familiar en la qual s’integra el subjecte passiu siguin pensio-
nistes o majors de 65 anys. 

Pel control de que tots els habitants residents en un domicili siguin 
majors de 65 anys s’utilitzaran les dades del padró municipal d’ha-
bitants. 

Les circumstàncies de pensionista s’hauran d’acreditar amb aporta-
ció pels interessats del Justificant dels ingressos mensuals, acredi-
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tats per la Direcció Provincial de l’institut Nacional de la Seguretat 
Social. 

6.2 Els anteriors beneficis, apartats A i B, són acumulables fins a un 
màxim del 50% de la quota inicial (art. 5.1). 

6.3 La bonificació de l’apartat C s’aplicarà sobre la quota que resulti 
del càlcul que s’estableix en el paràgraf precedent (6.2). 

6.4 Les bonificacions hauran de ser sol·licitades pels interessats o 
interessades mitjançant tràmits electrònics accessibles des del web 
municipal o presencialment entre el dia 1 de gener i el dia 15  de 
febrer de l’any que es tracti, adjuntant segons els cas la següent 
documentació: 

Bonificacions apartat A): 
Si ja s’està inscrit al Compromís Cívic Ciutadà, exposar que s’està 
inscrit al projecte i fer constar que s’han realitzat les 6 visites a la 
deixalleria. 

Si no està inscrit al Compromís Cívic Ciutadà cal adjuntar el docu-
ment d’inscripció i fer constar que s’han realitzat les 6 visites a la 
deixalleria i adjuntar DNI del sol·licitant

(Comportarà una inspecció anual del domicili per comprovació)
Els dos casos seràn comprovats amb els antecedents obrants a 
l’Ajuntament. 

Bonificacions apartat B): 
fer constar que s’està utilitzant un compostador o es té un femer 
legalitzat, en el darrer cas cal adjuntar document justificatiu de lega-
lització i estar al corrent de la corresponent llicència, autorització o 
comunicació prèvia municipal. 
(és realitzarà una inspecció anual de comprovació)

Bonificacions apartat C): 
Adjuntar el DNI del sol·licitant i exposant que tots els membres de la 
unitat familiar són majors de 65 anys o pensionistes

Pensionistes menors de 65 anys: Justificar dels ingressos mensuals, 
acreditats per la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Se-
guretat Social.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRI-
VATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC MUNICIPAL    
Modificar l’article 7 lletra H) en els apartats indicats que que-
den amb el següent redactat:  

Article 7. Tarifes.

.../... 

H) FIRES I FESTES: PARADES, ESPAIS EXTERIORS, ESTANDS INTERI-
ORS CARPA, ATRACCIONS, etc.: 

.../... 

    • Parades de productes artesans:

        ◦ De 0 a 2 m....................................................................50,00.- €
        ◦ De 3 a 4 m....................................................................60,00.- €
        ◦ De 5 a 6 m....................................................................70,00.- €
        ◦ De 7 a 8 m....................................................................80,00.- €
        ◦ De 9 a 10 m .................................................................95,00.- €

Les parades mòbils de Bar/Restaurant, Rostisseries, Frankfurts i 
similars (a criteri de l’organització) pagaran una taxa addicional de 
5.-€/m2

    • Espais per a parades d’atraccions infantils o similars.........10€/m 
lineal de façana d’atracció. 

    • Espais comercials exteriors...............................................10€/m 
lineal + 1€/m2 ocupació

Per les parades exteriors a la carpa, s’aplicarà un coeficient correc-
tor segons el carrer o la ubicació tal i com es detalla a continuació:

.../...
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
REGULADORA DE LES TAXES PER L’ESTUDI, ANÀLI-
SI I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I LLICÈNCIES EN 
L’ÀMBIT URBANÍSTIC I DE CONTROL AMBIENTAL.
Modificar l’article 4.1 amb el següent redactat: 

Article 4. Bases i Tarifes.

4.1 Expedients urbanístics QUOTA EUROS

Llicències urbanístiques:  

Obres Majors, menors i comunicacions d’obres:

Pressupost fins a 3.000.-€ 50,00 €

Pressupost de més de 3.001.-€ 
fins a 6.000.-€

70,00 €

Pressupost de més de 6.001.-€ 
fins a 15.000.-€

100,00 €

Pressupost de més de 15.001.-€ 
fins a 30.000.-€

150,00 €

Pressupost de més de 30.001.-€ 
fins a 50.000.-€

200,00 €

Pressupost de més de 50.001.-€ 
fins a 150.000.-€

330,00 €

Pressupost de més de 150.001.-
€ fins a 300.000.-€

600,00 €

Pressupost de més de 300.001.-
€ fins a 500.000.-€

750,00 €

Pressupost de més de 500.001.-
€ fins a 1.000.000.-€

1.250,00 €

Pressupost de més de 
1.000.001.-€

2.000,00 €
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Informes o certificats a instància de part:

Emesos sobre plànol 15,00 €

Amb desplaçament del tècnic 
per a reconeixement sobre ter-
reny

30,00 €

Informes d’aprofitament urbanístic:

Finques rústiques 60,00 €

Finques urbanes 60,00 €

Llicència de primera ocupació totals o parcials:

Residencial 100,00 €

Industrial 120,00 €

Informes de compatibilitat 
urbanística 60,00 €

Activitat administrativa de control pels supòsits de declara-
ció responsable o comunicació prèvia: 

Residencial 50,00 €

Industrial 80,00 €

Certificats d’aprofitament urbanístic:

Finques rústiques 60,00 €

Finques urbanes 60,00 €

Certificats de Compatibilitat 
urbanística

60,00 €

Modificacions puntuals del 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal quan es tramitin 
a petició expressa de parti-
culars

300,00 €

Tramitació de figures de planejament d’iniciativa privada:

Projectes d’urbanització: 600€/
hectàrea, amb quota mínima de

500,00 €

Plans Parcials 820,00 €

Plans especials: 7,40€/ha. Amb 
un mínim de...

820,00 €

Plans de Millora Urbana: 0,30€/
m2 de sostre amb un mínim de...

820,00 €

Tramitació d’instruments de gestió d’iniciativa privada:

Estatuts i bases d’actuació del 
sistema de reparcel·lació en 
les modalitats de compensació 
bàsica/compensació per con-
certació

520,00 €

Projectes de Reparcel·lació
750,00 €

Informe jurídic 60,00 €

Informe tècnic 60,00 €

Informe tècnic extern
sense cost de l’empresa/enti-

tat emisora

Tramitació d’expedients per 
iniciar procediments de cons-
trenyiment a sol·licitud de la 
iniciativa privada o entitat 
urbanística col·laboradora 

60,00 €

Parcel·lacions -  Per cada parcel·la resultant de llicència:

Derivada de l’execució del pla 
parcial

10,00 €

Derivada d’altres actes 25,00 €

Declaració d’innecessarietat
25,00 €

Delimitació polígons d’actuació
500,00 €

Plans especials
500,00 €

SEGON.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Or-
denances fiscals aprovades de nou o modificades, durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació 
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tin-
guin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a 
l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense ha-
ver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran defini-
tivament aprovats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN DE 9 DE NOVEMBRE DE 2017 

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 14 DE SE-
TEMBRE DE 2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 14 de setembre de 2017.

2n.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES. ATORGAMENT 

2.1.- EXPEDIENT 2/2017

DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 31/10/2017

- Promotors: JVC
- Obres autoritzades: Instal·lació fotovoltaica d’un habitatge 
- Emplaçament de les obres: Can Figueres 



16
El gra i la palla

Cop d’ull a les actes municipals
2.2.- EXPEDIENT 3/2017
DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 3/11/2017

- Promotors: HIELOS TORNÉ Y CIA, S.L. 
- Obres autoritzades: Adequació de nau existent per a una nova fà-
brica de gel en escames 
- Emplaçament de les obres: Carrer Feixes Magres, 6 (parcel.la 30A)

3r. SUBVENCIONS. TRÀMITS DIVERSOS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

- ACORD: Proposta de resolució provisional de l’Agència de Residus 
de Catalunya 
- DATA ACORD: 25/10/2017
- EXPEDIENT: Q0413/2017/34
- CONCEPTE: Millora Camins  
- IMPORT SUBVENCIÓ: 758,40 m3 – 5.870,02.- €

4t.- APROVACIÓ DEL FRACCIONAMENT DE DEU-
TE TRIBUTARI GENERAT PER PLUSVÀLUA EXP. 
2/2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Concedir a la Sra. MNS el fraccionament en 12 mesos 
del pagament del deute tributari, d’import principal de 1.921,73 
€, corresponent a l’impost liquidat en concepte d’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) exp. 2/2017 
i amb un interès de demora del 3,75% per tot el temps que duri 
l’ajornament en els termes i als tipus previstos a l’article 26 de 
la Llei General .

5è.- APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU D’OBER-
TURA DE FRANGES EN EL MUNICIPI DE CAMP-
LLONG 
El present acord es deixa pendent atès que l’aprovació del projecte 
esmentat li correspon al Ple. 

6è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el l’alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes –NRE 1550 al 
1801, E-4 i 10000 al 10008  (excepte factures i liquidacions serveis) - 
per tal de que els reunits es donin per assabentats: 

Dels escrits i documents exposats, els reunits es donen per assa-
bentat 

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
PLE DE 22 DE NOVEMBRE DE 2017 

ÚNIC.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES PER LES 
MESES ELECTORALS A LES ELECCIONS AL PAR-

LAMENT DE CATALUNYA QUE TINDRAN LLOC EL 
PROPER DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017

De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral General, es procedeix a la designació 
mitjançant sorteig públic dels membres de les taules electorals 
que s’hauran de constituir el proper dia  21 de desembre de 2017, 
amb motiu de la celebració de eleccions al Parlament de Catalu-
nya, convocades per Reial Decret  946/2017 de 27 d’octubre, de 
convocatoria d’eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva 
dissolució.

Ateses les condicions que estableix el referit article que han de re-
unir les persones dels càrrecs expressats, la relació d’electors que 
hi concorren segons el cens electoral aplicable, i procedint al sorteig 
per mitja del programa informàtic CONOCE. 

Efectuat el sorteig, la mesa electoral queda integrada per les se-
güents persones i per als càrrecs que es detallen: 

MESA U: ELECTORS D’"A" a "Z"

**Dades personals

El Ple acorda que en cas que alguna de les persones designades al·
legui que no pot acceptar el càrrec i l’al·legació sigui estimada per la 
Junta Electoral de Zona o impossibilitat de notificació, aquesta serà 
substituïda pel primer substitut del sorteig efectuat pel programa 
Conoce de l’INE.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN D’11 DE GENER DE 2018 

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 09/11/2017
Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 9 de novembre de 2017. 

2n.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES. ATORGA-
MENT 

2.1.- EXPEDIENT 21/2017 (X2017000015)

DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 19/12/2017

    • Promotors: JRV
    • Obres autoritzades: Construcció d’un cobert Agrícola  
    • Emplaçament de les obres: Cal Tano – Veïnat de les Ferreries, 2

2.2.- EXPEDIENT 14/2017

DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 9/066/2017

    • Promotors: BAR RESTAURANTS DE TORO, S.L. 
    • Obres autoritzades: Adequació terrassa Local Social  
    • Emplaçament de les obres: Carrer de l’església, 26
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3r.- SUBVENCIONS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
 
Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la subvenció 
que tot seguit es dirà:

EXPEDI-
ENT

ADMINIS-
TRACIÓ 
ATORGANT

OBJECTE IMPORT
FI 

JUS-
TIF.

4_2017_2093
_X0203E02

DIPSALUT
Insectes, 
mosquits tigre i 
rosegadors

1.606,24 7/2/18

TEC034/17/
00073

Generalitat de 
Catalunya - 
Institut Català 
de les Empre-
ses Culturals

XIII Cicle de 
Música del País 
– Musicant 
2016

6.000,00
14/2/18

478

Dep. de 
Governació, 
administraci-
ons públiques i 
habitatge

Camí públic del 
veïnat de Can 
Canyet

48.813,28
Anualitat 

2019

 
3.2.- SUBVENCIONS. SOL·LICITUDS
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 XV edició 
del Cicle de música del país MUSICANT 2018 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 1.500,00.-euros per al 
finançament de la XV edició del Cicle de música del país MUSI-
CANT 2018.

3.3.- SUBVENCIONS. SOL·LICITUDS
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GI-
RONA I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER 
A LA CELEBRACIÓ DE LA 36a. FIRA COMARCAL DE 
PRIMAVERA DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut econòmic a 
fons perdut per al finançament de la 36a. edició de la Fira Comarcal 
de Primavera 2018 i pel 36è. concurs de vaques de raça Frisona.

SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès un ajut econò-
mic a fons perdut per al finançament de la 36a. edició de la Fira 
Comarcal de Primavera 2018.

3.4.- SUBVENCIONS. SOL·LICITUDS
SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC A "LA CAIXA" 
PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE MU-
NICIPAL 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 hi treballa un ajut econòmic per import de 2.000,00 euros 
per ajudar a finançar el projecte exposat. (concessió d’ajuts per su-
port econòmic a persones amb situació de dependència del municipi 
de Campllong)

3.5.- SUBVENCIONS. SOL·LICITUDS
DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS DEL PRO-
GRAMA DE COMPETITIVITAT TERRITORIAL. SOL-
LICITUD. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció 
d’acord amb la convocatòria (BOP núm. 1 de 2 de gener de 2018) 
per a subvencions del Programa de Competitivitat Territorial 
per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als 
ajuntaments i entitats municipals descentralitzades no adscrits 
a la XSLPE

4t.- DIPSALUT. SOL·LICITUD AL PROGRAMA DE CA-
TÀLEG DE SERVEIS 2018 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut Pública – DIP-
SALUT la participació en els programes del Catàleg de Serveis 2018 
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 Pave-
lló 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, pavelló esportiu i dos particulars que ho han 
sol·licitat. 

• Pt05. Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús 
públic. 

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

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

Dels escrits i documents exposats els reunits es donen per assa-
bentats.
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ACTUACIONS DIVERSES AL SISTEMA 
VIARI I A PARCS INFANTILS
L’Ajuntament de Campllong ha instal·lat noves senyals verti-
cals de limitació de la velocitat i ha repintat les marques vials 
a l’encreuament amb el carrer de la Pau. L’objectiu de l’actu-
ació és garantir la seguretat dels vehicles i vianants al carrer 
de l’Església del nucli urbà de Campllong i aconseguir que els 
vehicles que hi circulen redueixin la velocitat i respectin la se-
nyalització d’aquesta zona. 
 
També s’han realitzat actuacions de manteniment als fanals 
d’enllumenat públic dels carrers, com substituir una lluminària 
trencada, retirar una columna torçada pels vehicles que circu-
len per la zona i substituir diverses bombetes foses.

Per altra banda, s’ha instal·lat un seient per a nens d’1 a 3 
anys al gronxador del parc infantil situat al carrer Sant Dionís, 
a prop de la Plaça Catalunya. 

Al mes de desembre s’ha pintat la línia central del camí de 
Sant Andreu, del camí que va del camí de Can Bosch al camí de 
Sant Andreu, i el camí que va de Llebrers a Fornells, així com 
la senyalització horitzontal corresponent (STOP, cediu al pas i 
reductors de velocitat). També s’ha repintat el pas de vianants 
situat a l’accés del Restaurant Can Barris, que és el pas que 
comunica la vorera del Passeig de Campllong amb la ruta ver-
da del veïnat de la Bruguera.

El mes de novembre es va millorar la il·luminació de la sala situada 
a la planta baixa de l’Ajuntament, per poder portar a terme alguns 
dels cursos programats al municipi per aquest curs 2017-2018. 

També s’han realitzat reparacions puntuals a les portes d’entra-
da del Local Social, d’alguna dependència del local i del pavelló 
municipal. De la mateixa manera, s’han realitzat actuacions de re-
paració i manteniment al sistema de calefacció per terra radiant 
i al sistema de climatització del Local Social. Al magatzem situat 
a la planta semisoterrani del Local Social s’ha realitzat un tanca-
ment metàl·lic per emmagatzemar el material de la nova botiga.

Per altra banda, s’han substituït diverses lluminàries a les de-
pendències de l’edifici per lluminàries, projectors i pantalles LED 
per tal de millorar l’eficiència energètica a l’edifici Local Social 
de titularitat municipal. L’actuació s’ha fet gràcies a la subvenció 
obtinguda de la Diputació de Girona de la campanya "Del pla a 
l’acció" per a l’any 2017. Concretament, s’ha substituït la totalitat 
de la il·luminació existent a les dependències de l’escola bressol; 
part de la il·luminació de la sala polivalent petita de la planta 
primera, concretament els focus situats als pilars i els focus de 
l’escenari; part de la il·luminació de la sala polivalent gran de la 
planta primera, concretament els fluorescents de les jàsseres 
de fusta i uns focus situats a l’escenari; i tots els fluorescents 
dels magatzems de la planta semisoterrani i de la carteria.

MILLORES I MANTENIMENT ALS 
EDIFICIS MUNICIPALS
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Durant el mes d’octubre, i a través d’un conveni establert amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha procedit a la neteja del 
tram urbà de la Riera de Campllong, consistent en el desbros-
sament general de la vegetació de manera selectiva, a l’extra-
cció de plantes, arbres i canyes existents a l’interior de la llera 
les quals dificultaven el pas de l’aigua, i realitzant la plantació 
de freixes a la mota de la riera.

ACTUACIONS DE DESBROSSAMENT I 
DE PLANTACIÓ A RIERA SECA

Per tal de mantenir netes i lliures de vegetació baixa i arbus-
tiva les zones verdes municipals situades al Polígon Industrial 
Les Ferreries, recentment s’han desbrossat aquests espais i 
s’ha procedit a la trituració de les restes vegetals resultants 
de l’aprofitament privatiu de recursos forestals executat l’any 
passat.

ACTUACIONS A ZONES VERDES MUNICIPALS

Actualment es continuen executant les obres de condicionament 
del camí que comunica el polígon industrial "Les Ferreries" de 

CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE CAMPLLONG A FORNELLS DE LA SELVA

A principis d’aquest any 2018 s’han iniciat les obres d’ei-
xamplament i reforç del ferm de la carretera C-25, entre els 
PK 240+100 i 242+100, en el tram situat entre Riudellots 
de la Selva i Campllong, que comportaran millores dels as-
pectes relatius a la seguretat vial, millora de la regularitat 
de la plataforma i la mobilitat tant de vehicles com de per-
sones. 

Les obres contemplen l’ampliació de la plataforma de la carre-
tera fins assolir un mínim de 10 m d’amplada, amb dos carrils 
de circulació de 3.50 m i vorals d’1.50 m cadascun i l’execució 
d’un carril bici paral·lel a la carretera que connectarà les zo-
nes urbanes de Campllong i Riudellots de la Selva, entre d’al-
tres actuacions.

Aquesta obra està executada per la Direcció General d’Infra-
estructures de Mobilitat Terrestre del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

EIXAMPLAMENT I REFORÇ DEL FERM 
DE LA CARRETERA C-25

També s’ha aprofitat per executar un pas a l’interior de la zona 
verda situada entre el camí vell de Riudellots i la carretera 
C-25 per facilitar l’accés a les persones admeses enguany al 
concurs públic per a l’ocupació temporal de parcel·les dins 
aquesta zona verda per a l’aprofitament privatiu dels recursos 
forestals.

Campllong amb el nucli urbà de Fornells de la Selva, i de construcció 
d’una via verda paral·lela al camí, per al pas de vianants i ciclistes.
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A la tardor teniu una cita amb el Local Social. És el moment de 
posar en ordre el calendari i decidir quins cursos, tallers i ac-
tivitats voldreu escollir dels programats pel curs 2017-2018. 
Enguany heu pogut triar entre l’oferta variada i per a tots els pú-
blics, en l’apartat d’idiomes teniu les opcions dels cursos d’an-
glès per a petits i grans, els cursos de francès i italià per adults.

Pel que fa a la cuina, ja sabeu com ens agrada estar entre fo-
gons. Aquesta tardor us hem proposat un seguit d’activitats al 
seu entorn.  Dins un espai culinari renovat i d’última tendència, 
continuarem proposant nous tallers per als paladars més exi-
gents. Estigueu alerta a l’Agenda mensual, a la web de l’Ajunta-
ment i a les nostres xarxes socials!

Al novembre van ser temps de les xerrades per a pares i mares 
sobre el trastorn de l’espectre autista (TEA). La xerrada va ser 
tot un èxit i se’n va treure molt de suc. Una sessió gratuïta i 
oberta a pares i mares que van voler compartir, aclarir i consul-
tar dubtes entorn les necessitats d’aprenentatge i desenvolupa-

LOCAL SOCIAL

ment dels seus fills. 
Les xerrades tindran 
continuïtat els prò-
xims mesos de fe-
brer i abril.

Per anar preparant 
les festes nadalen-
ques, des de l’espai 
d’informàtica s’han organitzat cursets sobre la compra de produc-
tes per internet i de creació de postals de Nadal amb Power Point.

Sense adornar-nos-en, hem finalitzat un any més ple d’activitats, 
cursos i tallers. Esperem poder sorprendre-us aviat amb nove-
tats. No deixeu de visitar-nos i fer-nos consultes!

Amb la caiguda de les primeres fulles cal fer un pensament sobre 
les activitats que voldrem realitzar al llarg de l’hivern i la primave-
ra. Comença l’octubre i és el moment d’acostar-se al Local Social i 
esbrinar quines són les novetats pels pròxims mesos. 
 
A l’octubre es van iniciar diverses activitats com les sessions de 
"Gimnàs de manteniment" per anar-nos posant en forma després 
de l’estiu, o les classes d’"Informàtica avançada" per no perdre 
els nostres coneixements sobre les noves tecnologies. 

Una de les activitats ja consolidades és la cita quinzenal del dime-
cres: "El Ball". El Local Social obre les seves sales als socis i per 
aquells que no ho són, per poder gaudir d’una tarda entretinguda 
entre companys i companyes. En David Casas, en Chus, l’Àngel, en 
Pinxo i en Pep i la María José ens fan ballar als ritmes més divertits.

Hem tingut la possibilitat de posar el nostre cos en moviment al 
Parc de Salut, que s’ha ofert de forma gratuïta tots els dilluns i 
divendres. I s’ha engegat amb molt èxit el Servei de podologia 
al Consultori Mèdic de Campllong. Recordeu que els jubilats resi-
dents a Campllong teniu una avantatjosa reducció del preu! 

Gairebé sense adonar-nos-en, ens hem plantat al Nadal i com que 
les tradicions no es poden perdre, un any més, el Casal de Jubilats 
hem instal·lat el pessebre a l’entrada del Local Social. Enguany ha 
estat més reduït que en altres ocasions però tot i així no ha deixat 
de perdre el seu encant.

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
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Tota la comunitat educativa dona la 
benvinguda al nou any 2018.  Com 
a novetat d’aquest any hem creat 
els racons itinerants en què grans i 
petits poden submergir-se dins els 
contes tradicionals de sempre. No 
volem deixar de banda aquelles his-
tòries que han acompanyat totes les 
generacions passades fins avui. Així 

doncs, cada setmana es treballa un conte diferent (en Patufet, 
Els tres porquets, la Rateta que escombrava l’escaleta…), mit-

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
jançant grups reduïts per tal de poder donar una atenció més in-
dividualitzada a l’infant. Cada grup passa durant tres setmanes 
per tots tres racons, en els quals es treballen diferents habilitats 
relacionades amb les històries: l’expressió oral i la representació 
del mini món del conte, la psicomotricitat fina i l’experimentació. 
D’aquesta manera ajudem als alumnes a que aprenguin a imagi-
nar i viure en primera persona la fantasia dels contes.

A la pròxima publicació... us explicarem com ha anat el màgic dia 
de carnestoltes. Estem molt enfeinats preparant tots els detalls 
per el gran dia. Fins aviat!
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Hem acabat l’any 2017 i, a part de desit-
jar-vos un bon any a tots, ens agradaria ex-
plicar-vos quines han estat les activitats que 
hem dut a terme en els darrers mesos des de 
la nostra modesta associació esportiva i qui-
nes són les properes que estem preparant.
  

Però abans d’això també us volíem explicar que estem molt con-
tents de la nostra secció de ciclisme ja que el que va començar 
ara fa uns quatre anys com un grup d’amics que es podien comp-
tar amb els dits de la mà, en els dos darrers anys ha crescut fins 
al punt de que ja comptem amb 25 llicències. Això fa que sigui 
habitual trobar els nostres colors en gairebé totes les curses i 
marxes ciclistes de les comarques gironines. 

Aquest fet va quedar plasmat el passat 23 d’octubre ja que en 
aquesta data el nostre club va comptar amb dos equips partici-
pants a l’Oncobike 2017. Participar en aquesta cursa ens va fer 
particular il·lusió, perquè, com el seu nom indica, és una cursa 
diferent de les altres. L’objectiu era recaptar fons per a la Funda-
ció Oncolliga Girona i Comarques. Així, per poder inscriure’ns-hi, 
abans de res, era necessari fer una aportació per aquesta funda-
ció. D’aquí l’objectiu d’arribar a fer dos equips perquè cadascun 
d’aquests, per poder participar-hi havia de fer un donatiu mínim 
de 500 euros. Fet que vam aconseguir amb l’ajuda del Ajuntament 
i d’algunes de les empreses del nostre poble i voltants. 

La cursa consistia en completar un circuit de 200 quilòmetres de 
muntanya per etapes que transcorrien per la Vall del Llémena, 
fet que vam assolir els dos equips amb uns temps d’11 hores i 
40 minuts el primer, i 15 hores i 23 minuts el segon. Com que és 
d’esperar que una iniciativa com aquesta, per la gran tasca que 
porta a terme l’Oncolliga, es repeteixi, ens agradaria l’any que ve 
poder tornar-hi. I per fer-ho ja a partir d’aquest moment volem 
demanar l’ajuda de totes aquelles persones i empreses del nostre 
poble, per tal de poder reunir els fons necessaris per fer una nova 
donació a l’Oncolliga. Malgrat que es tracta d’una cursa, fer-la és 
el de menys, el més important és dotar a l’Oncolliga del fons que 
necessiten per dur a terme la seva noble tasca, de la qual podeu 
obtenir més informació a la pàgina www.oncolligagirona.cat.

El mes de novembre, com cada any, vam tornar a organitzar la 
marxa i la castanyada. En aquest cas, les dues activitats van 
ser el dia 5. Pel que fa la marxa, igual que en els últims anys, va 
constar de dos recorreguts, un de 9 quilòmetres i l’altre de 16, 
amb la sortida lliure. Vam comptar amb 220 participants, molts 
dels quals van tornar a la tarda per berenar amb nosaltres a la 
castanyada, que va reunir 100 persones.

I així vam vam arribar al desembre i, novament amb la resta del 
poble, el dia 17 ens vam involucrar amb la Marató de TV3, aquest 
any dedicada a les malalties infeccioses. Com cada any, per tal 
de promoure la participació ciutadana, al poble s’organitzen di-
ferents activitats, algunes d’elles de caràcter esportiu, com el 

AE CAMPLLONG: 7è TORNEIG DE TENNIS TAULA I INICI DE TEMPORADA
triangular de futbol sala que cada any organitza el Casalrock, o 
la caminada i la sortida amb bicicleta que organitzem nosaltres. 
Novament vam desafiar el fred i vam organitzar dues sortides 
ciclistes, una amb BTT i l’altra amb carretera, que finalitzaven 
juntament amb la resta d’activitats amb un bon esmorzar. Tota 
la recaptació va ser en favor de la Marató.

I per acabar l’any, el Nadal, i amb el Nadal, la Quina, que un 
cop més vam fer amb els nostres amics del Museu del Camp. 
Ja dèiem l’any passat que el Local Social se’ns quedava petit i 
enguany es va dur a terme al pavelló. Novament va ser un èxit 
de participació i és que el pavelló també se’ns va quedar petit 
per acollir totes les persones que venen d’arreu per passar la 
tarda amb nosaltres. I és que, després de un bon àpat nadalenc, 
res millor que provar sort i, si aquesta somriu, tornar a casa 
carregats de regals i menjar per acabar les festes.

Finalment, i després d’un any de relatiu descans, tornem carre-
gats de piles per organitzar una marxa amb BTT el proper dia 4 
de febrer. El cert és que portem ja uns mesos preparant els cir-
cuits que novament portaran als participants a descobrir camins 
i corriols del nostre poble, que els portaran a endinsar-se als 
racons més inhòspits de les Gavarres. La cursa constarà de dos 
circuïts, el primer accessible a tots aquells ciclistes ocasionals 
o que encara no han acabat de pair els turrons i el segon, més 
exigent, per a aquells més intrèpids o que vulguin començar a 
preparar la nova temporada ciclista. I com que farà fred, o això 
tocaria per la data, hem decidit anomenar-la la HIVERNAL DE 
CAMPLLONG, i dedicar-la al nostre desaparegut amic Joan Ver-
gara, que ens va deixar a principis d’estiu. Com sempre, i atès 
que serà un dia intens, demanem a tota aquella gent que tingui 
interès en participar o ajudar-nos que es posi en contacte amb 
nosaltres perquè de segur que tindrem feina per a tothom qui 
vulgui donar un cop de mà. I en tot cas us recordem que si voleu 
estar informats del nostre dia a dia, ho podeu fer a través de la 
nostra pàgina de Facebook, o a través de la nostra web: www.
aecampllong.cat.  

Tot l’equip d’Oncobike 2017
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Benvolguts ciutadans,

El 26 de gener passat es va celebrar el Dia mundial de l’edu-
cació ambiental. És per això que volia compartir amb vosaltres 
algunes reflexions. Hem arribat fins aquí amb molt d’esforç 
reciclant-nos any rere any, aprenent dia a dia com es classifi-
quen les nostres deixalles. 

Però el camí encara està per descobrir, hem de donar una vol-
ta més a les nostres escombraries,  hem de crear nous hàbits 
per reduir el mínim possible la nostra aportació al  contenidor 
gris, allà on han d’anar aquells residus no reciclables.

SOBRE LA NECESSITAT DE RECICLAR
Per què? La resta de contenidors son aprofitables en major o 
menor mesura. A més, contribueixen en la nostra economia 
creant llocs de feina tan en el seu procés de tria com posteri-
orment com a matèria primera per nous usos industrials.

Es aquest contenidor de rebuig el que emplena els nostres 
camps, contamina els nostres aqüífers i posa en perill les futu-
res generacions. Cadascú de nosaltres genera a l’any uns 450 
Kg de rebuig. Feu una multiplicació ràpida la propera vegada 
que no trieu  les deixalles.  

José Luis Zuñiga, regidor de Medi Ambient

Aquest any, el Museu va voler organitzar la festa anual de 
l’entitat, la tradicional "portes obertes", però amb forma i 
format una mica diferenciats respecte als anys anteriors. Es 
va decidir fer tots els actes al mateix local del Museu o en el 
seu entorn. 

El dia va començar  amb un mercat de Brocanters i l’ober-
tura del Museu a les nou del matí. A continuació, i durant 
les següents hores, és va posar en marxa la maquinària del 
Carreter i es va explicar l’ofici de carreter. Hi varen actuar 
els Timbalers, Grallers i en Quirze, el nostre gegant. A dife-
rència dels altres anys, els actes no és varen acabar aquí i 
a continuació es va fer una arrosada popular que va anar a 
càrrec d’en Joan Mias i que va comptar amb l’assistència 
d’un centenar de persones. Per rematar la festa, el grup Els 
Panxuts va fer-nos gaudir del seu repertori de cançons de 
taverna i havaneres. 

Esperant que tothom qui hagi volgut gaudir d’aquesta festa 
hagi quedat content, us donem les gràcies per la vostra col-
laboració o participació i us emplacem al proper any. 

PORTES OBERTES DEL MUSEU DEL CAMP I OFICIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG
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Com tots sabeu, cada any TV3 organitza "La Marató" per recollir fons 
per destinar-los a la investigació de diferents malalties. Enguany, ha 
estat la vint-i-sisena edició dedicada a les malalties infeccioses.

Des de l’Associació de Fires i Festes de Campllong i amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Campllong ens hem sumat per onzè 
any consecutiu a aquest esdeveniment organitzant diferents ac-
tivitats per tal de poder recollir diners per aquesta bona causa. 

El dissabte dia 9 de desembre es va organitzar una ballada 
de country al Local Social; el dissabte 16 de desembre es va 
organitzar l’XIè Tast de vins: "Menú festiu amb maridatge de 
vins i caves per la Marató de TV3", a càrrec del sumiller Eduard 
Solà, de Vins i licors Grau, de Palafrugell, amb la col·laboració 

de la Montse, la Mònica i la Roser, i la col·laboració de Lumvi 
i el Restaurant Can Xiquet de Campllong; i el dia 17 es van 
organitzar diferents activitats adreçades a grans i petits: par-
tits de futbol sala solidari, caminada popular, pedalada popu-
lar organitzada per l’AE Campllong, esmorzar popular i taller 
d’activitats infantils a  càrrec de l’AMPA de La Llar d’Infants de 
Campllong "El Tractoret".

Volem agraïr a tothom qui va fer possible l’organització de tan-
tes activitats, juntament amb l’aportació de coques casolanes 
per a l’esmorzar. Aquest conjunt d’activitats va fer possible 
recaptar 2.437,10€ per la Marató de TV3!. Moltes gràcies!

Roser Freixas Puig, regidora de Cultura

MARATÓ DE TV3
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Un any més començo donant les gràcies fent aquest escrit. I 
és que si l’any passat parlava que els pastorets de Campllong 
ronden els 25 anys, fent referència als seus inicis perquè no 
en veia la continuïtat clara, podem dir que ja en deuen ser 26. 
I això amb tots els maldecaps i corredisses que comporta per 
a molts. I és que a vegades és dificil poder-ho fet tot i més 
a la nit, i a sobre a la nit de Nadal quan tothom té els seus 
compromisos.

Pero quan hi ets i veus la colla de mainada i no tan mainada 
del poble actuant junts i l’evolució que fan any rere any et cau 
la baba.

MISSA DEL GALL I PASTORETS
Alguns es troben a vegades comptades en actes del poble i 
prou perquè en un poble com el nostre en què l’ensenyament 
primari i secundari el fem en altres pobles, i no tots allà ma-
teix, si no participem en les poques activitats que tenim, ni 
coneixem als de la nostra edat del poble.

Aquest any, uns dies després de l’actuació, vam fer una sor-
tida amb la qual van poder a patinar sobre gel a Girona. No 
només van patinar els petits, però tots van xalar de valent. 
Esperem l’any que ve poder-ho repetir!

Roser Freixas Puig, regidora de Cultura
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NOTA D’AGRAÏMENT: Agraïm tothom qui ens facilita fotos i, especialment, la col·laboració d’en Jordi Lamiel Camarasa per la cessió de les 
seves instantànies d’actes que se celebren a Campllong.

El dissabte 30 de desembre ens va visitar el patge reial, que va atu-
rar-se al nostre poble per recollir totes les cartes dels nens i nenes 
de Campllong. Va marxar amb un sac ben ple de desitjos i il·lusions. 

I un any més, hem pogut gaudir de la visita de Ses Majestats Els 
Reis d’Orient, tot i que aquest any ens havien arribat rumors que 
potser no podrien parar a Campllong a la tarda per fer la rua i salu-
dar a tothom ja que tenien molta feina i dubtaven si podrien muntar 
a temps la carrossa i tot el que comporta. Al final, gràcies a alguns 
voluntaris, vam poder ajudar-los i ells es van comprometre a venir. 
Tot i que ens van avisar que l’any que ve hauríem de fer igual perquè 
sinó no donen abast amb tot i no podran venir.

REIS 2018
La cavalgada va anar molt bé. La rua es va fer pel carrer principal i 
es va acabar al Local Social on els havíem preparat la sala gran per-
què els nens i nenes poguessin pujar a veure’ls, donar-los les cartes 
que faltaven o, simplement, passar una estona especial amb ells.

Com cada any han fet a Campllong, ells els van donar a tots un petit 
detall que en aquesta ocasió van ser uns brisbee’s perquè puguin 
gaudir-los a l’aire lliure i, com no, algun caramelet i un trosset de 
carbó per si de cas… Moltes gràcies a tots els voluntaris per fer-ho 
possible un any més.

Ester Roqueta, regidora de Difusió local

QUINA
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SERVEI ALS CIUTADANS
BUSCAR FEINA ÉS UNA FEINA
A la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Campllong 
t’acompanyem 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 te-
nim com a objectiu connectar la demanda laboral de les 
empreses amb la oferta laboral des de la PROXIMITAT, 
tant 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 ne-
cessitats 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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En els darrers anys, a causa 
de la crisi econòmica i social 
que estem patint, s’ha incre-
mentat el nombre de persones 
que no veuen cobertes les se-
ves necessitats bàsiques com 
és l’alimentació.

Des del Programa d’aliments de la Comarca del Gironès del 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt es pretén atendre 
a les persones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica 
que no poden donar cobertura a la seva necessitat bàsica 
d’alimentar-se, mitjançant una tasca comunitària que cerca la 
manera d’apoderar la persona i afavorir les relacions interper-
sonals. Ho fa a través de dos projectes interconnectat: "Hort 
Social i Comunitari" i "Rebost Comunitari". 

El projecte Rebost Comunitari ofereix aliments a les perso-
nes que pateixen problemes socioeconòmics i mantenen un se-
guiment a través dels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS).

Per determinar els beneficiaris d’aquest ajut, els SBAS valoren 
les necessitats de les persones i determinen si aquestes com-
pleixen amb una sèrie de condicions. Paral·lelament, s’elabo-
ren plans de treball i itineraris personals individualitzats que 
ajuden a la persona a atendre les seves necessitats. 

Les famílies de Campllong que es troben en una situació de ne-
cessitat es poden adreçar als Serveis Socials situats a l’Ajun-
tament o bé trucar al telèfon 972201962 per demanar hora 
de visita. Llavors, un/a professional s’hi posarà en contacte 

per tal de valorar la seva situació i requerir-los la documen-
tació necessària per veure si compleixen les condicions per 
poder accedir a l’ajut. L’horari d’atenció dels Serveis Socials 
és el dijous, de 9h a 15h.

Aquests aliments provenen majoritàriament del Programa 
d’Ajuda Alimentària del Fons d’ajuda Europeu per a les 
Persones més Desfavorides (FEAD), el qual té com a objec-
tiu principal promoure la cohesió social i disminuir la pobresa 
a la Unió Europea. Una de les accions a dur a terme és donar 
resposta a la necessitat bàsica d’alimentar-se de les persones 
que es troben en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i no 
poden cobrir aquesta necessitat. 

Les Organitzacions Associades de Distribució (OAD), distri-
bueixen els aliments entre les diferents entitats que reparteixen 
els aliments a les famílies. Dins del nostre territori, hi ha dues 
OAD’s: Creu Roja i Banc d’Aliments. Aquests organismes dis-
tribueixen els aliments a les Organitzacions Associades de 
Repartiment (OAR), les quals hauran d’entregar els aliments 
a les persones destinatàries. El Consorci de Benestar Social del 
Gironès-Salt està contemplat com a OAR i reparteix aliments a 
les famílies necessitades de la comarca del Gironès.

Al llarg de l’any sorgeixen campanyes i iniciatives del tercer 
sector per tal de sensibilitzar la població i poder recaptar ali-
ments. Cada any, el Banc d’Aliments organitza el Gran Re-
capte. És una campanya que mobilitza milers de voluntaris i 
compta amb l’adhesió d’un gran nombre de municipis del nos-
tre territori. Aquest recapte permet reunir molts aliments que 
acabaran ajudant a moltes famílies. 

PROJECTE REBOST COMUNITARI
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ELS ANTIBIÒTICS I LA FARINGITIS EN ELS INFANTS

SALUT

Es nens i nenes amb faringitis no haurien de prendre anti-

biòtics en infeccions que no estiguin causades per bacteris.

L’Essencial és una iniciativa de l’Agència de Qualitat i Ava-

luació Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya que identifica pràctiques clíniques 

de poc valor i promou recomanacions per tal d’evitar-ne 

la realització. Aquestes recomanacions són consensuades 

i avalades per les societats científiques, els professionals 

sanitaris, els pacients i l’AQuAS. 

Aquesta fitxa és una recomanació adreçada als ciutadans 

perquè els ajudi a la presa de decisions en l’atenció sa-

nitària, i ha comptat amb la col·laboració de la Societat 

Catalana de Pediatria i el suport de la Societat Catalana 

d’Otorinolaringologia i Patologia Cervicofacial. No és de 

compliment obligat ni substitueix el judici clínic del perso-

nal sanitari. 

Què és la faringitis? 

La faringitis és la inflamació de la mucosa de la faringe cau-

sada per la infecció o els efectes nocius de factors irritants 

i pot anar acompanyada de la inflamació de les amígdales 

en el cas que no s’hagin extret. Les faringitis poden ser 

causades per un virus o per un bacteri. La faringitis aguda 

és un dels diagnòstics més freqüents en pediatria i molts 

cops es manifesta amb els mateixos símptomes que un re-

fredat. 

Què és la prova de diagnòstic ràpid? 

Actualment la prova de diagnòstic ràpid permet saber en 5 

minuts si la faringitis és causada per un bacteri. La prova 

consisteix a recollir una mostra fregant amb un escovilló 

les dues amígdales i la paret posterior de la faringe del 

pacient. 

Els antibiòtics són uns medicaments que poden curar infec-

cions causades per bacteris i només es poden utilitzar en la 

faringitis quan l’origen és bacterià. Per tant, cal confirmar 

que la faringitis està causada per un bacteri per tal de co-

mençar el tractament amb antibiòtic.

Per què els infants amb faringitis vírica no han de 

prendre antibiòtics? 

La majoria d’infeccions són causades per virus com el re-

fredat i la grip. En el cas de la faringitis vírica no hem de 

prendre antibiòtics ja que, com tots els medicaments, si 

s’utilitzen malament poden causar efectes secundaris com 

la diarrea, llagues a la boca o al·lèrgies, entre d’altres. 

A més d’això, també cal tenir en compte que un ús incorrec-

te dels antibiòtics pot provocar que els bacteris facin resis-

tència als mateixos antibiòtics i que aquests deixin de ser 

eficaços.

Equip d’Infermeria d’Atenció Primària

Dispensari de Campllong
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LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ:

- Dijous, 15 de febrer
- Dijous, 15 de març
- Dijoaus, 19 d’abril

LA NETEJA VIÀRIA SERÀ SERÀ:
 
- Dimarts, 6 de febrer
- Dimarts, 6 de març
- Dijous, 5 d’abril
- Dimarts, 10 d’abril 

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL:

- Dilluns, 12 de febrer
- Dissabte, 10 de març
- Dissabte, 14 d’abril
 

ACTIVITATS:

1a MARXA DE BTT L’HIVERNAL DE CAMP-
LLONG (MEMORIAL JOAN VERGARA)
 
Diumenge,  4 de febrer

Ajuntament de Campllong

FESTA DE LA DONA

Dissabte, 10 de març

FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE 
CAMPLLONG 2018 

Dissabte 7 i diumenge 8 d’abril 

BALLS DE JUBILATS

(preu: 7€ socis; 8€ no socis)
Els dimecres, quinzenalment:  

Febrer: 

- Dia 7, amb David
- Dia 21, amb Chus

Març:

- Dia 7, amb Pep i Ma José
- Dia 21, amb Àngel

Abril:

- Dia 4, amb Pinxo
- Dia 18, amb Chus

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...




