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Carta de l’alcalde

Cada dia es va tornant més complex mantenir viu 
aquest titular. Què ens està passant? Per què als vo-
rals cada dia hi ha més papers, més llaunes... Hem 
de repartir més papereres o, potser al contrari, les 
deixalles mai no s’han de deixar a la paperera i, per 
tant, encara massa que n’hi ha?

I els contenidors i zones pròximes… semblava que 
teníem a tothom format i que tots sabíem on anaven 
les diferents fraccions. Doncs pel que es veu i es pal-
pa, semblaria que entre nosaltres tenim molta gent 
que no sap que s’ha de dur a terme el reciclatge o 
que, simplement, pensen que és una història que no 
va amb ells. 

Molta gent diu que són els de fora que venen als nos-
tres contenidors i ens perjudiquen en aquest sentit. 
Últimament han aparegut, primer més puntualment 
i ara de manera més intensiva, "descarregades" al 
costat dels contenidors de qualsevol material, mol-
tes vegades materials que necessiten un tractament 
especial. Això resulta molt car i posa en perill la sufi-
ciència econòmica del servei de deixalles ja que tam-
bé es reben costos extres pel tractament dels enva-
sos/paper/orgànica mal gestionats (molta quantitat 
d’impropis a l’interior dels contenidors) i Ecoembes, 
mitjançant el Consell Comarcal, ens fa una liquida-
ció extra. I a això cal sumar-li la liquidació de les 
actuacions extres per abocaments als laterals dels 
contenidors (uralites, pneumàtics,…) La tendència 
és a anar a pitjor? Sembla que cada vegada més, tot i 
haver implantat el servei de deixalleria mòbil un cop 
al mes.

També cal afegir que a la comarca de La Selva s’es-
tà consolidant el porta a porta. A Riudellots ja fa 
més de mig any que està en marxa. Això també ens 
va en contra perquè la gent que no hi està d’acord, 
porta les seves deixalles a fer turisme… potser a 
Campllong?

En qualsevol cas i mitjançant aquest escrit i en futu-

res trobades o reunions, tot l’equip de govern voldria 
deixar clar que haurem de prendre decisions en un 
futur proper. El sistema de selectiva no funciona prou 
bé, serà culpa dels de fora? En tot cas la responsa-
bilitat que això funcioni és de l’Ajuntament i podeu 
estar segurs que de cap manera deixarem que això 
continuï per aquest camí. El 2020 hem de complir 
obligatòriament amb un mínim de reciclatge del 50% 
i si anem suportant càrregues extres, el sistema ac-
tual tindrà tendència a encarir-se i potser amb al-
guna fórmula mes futurista aconseguirem tenir més 
retorn de la venda dels subproductes (paper, vidre, 
envasos, etc.) i fer que el servei sigui més net amb 
un preu ajustat.

En tot cas, tots plegats haurem de fer números i sos-
pesar les alternatives i triar aquella fórmula que ens 
agradi més. En deixalles i en reciclatge no està tot 
dit i el que haguem de dir o fer ho haurem de fer de 
forma participada. Salut.
      
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

CAMPLLONG, UN POBLE NET?
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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I UR-
GENT DEL PLE DE 25 DE GENER
 
Abans d’iniciar els assumptes de l’ordre del dia el Sr. Alcalde 
proposa als assistents felicitar els familiars dels infants nas-
cuts en el municipi en el darrer mes. Els reunits manifesten 
conformitat i, per unanimitat, acorden adreçar la comunicació 
proposada pel naixement de l’IONA, filla de Gemma i Joel, nas-
cuda el dia 20 de desembre de 2017.

Tot seguit es refereix als recents traspassos que han tingut 
lloc a Campllong; del Sr. Jordi Tubert de Can Teixeras i el Sr. 
Ramon Bancells de Can Falgueres. Els regidors presents en 
l’acte acorden transmetre als familiars el sincer condol de la 
Corporació junt amb la manifestació de sentiment i respecte.

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES AC-
TES DE LES SESSIONS PLENÀRIES SEGÜENTS: 
 
Els reunits per unanimitat ACORDEN aprovar les següents actes: 

    • Extraordinària i urgent de 8 de juny de 2017, 
    • Ordinària de 28 de setembre de 2017, 
    • Extraordinària i urgent de 25 d’octubre de 2017
    • Extraordinària i urgent de 6 de novembre de 2017 
    • Extraordinària de 22 de novembre de 2017

2.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS-
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT 
I L’AJUNTAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE COMARCAL DE PREVENCIÓ I PAL-
LIACIÓ DE LA POBRESA ENERGÈTICA

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR el Conveni de Col·aboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès - Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i 
l’Ajuntament de Campllong per al desenvolupament del projecte co-
marcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès, 
que es transcriu a l’annex de l’acord. 

3.- CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ EN-
TRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG PER AL DES-
ENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ AL GIRONÈS 2017. APROVACIÓ. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong per al des-

envolupament del programa de treball i formació al Gironès 2017, 
d’acord amb el text que figura a l’annex.

4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CAMPLLONG, 
SANT ANDREU SALOU, LLAMBILLES I CASSÀ 
DE LA SELVA, PER A LA SOCIALITZACIÓ DELS 
LLIBRES DE TEXT I/O RECURSOS EDUCATIUS 
DIGITALS CURSOS: 2017/2018 A 2020/2021

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració entre els ajunta-
ments de Campllong, Sant Andreu Salou, Llambilles i Cassà de la Sel-
va, per a la socialització dels llibres de text, pels cursos 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020 I 2020/2021. Adjunto com annex text articu-
lat del conveni objecte d’aprovació.

5.- APROVACIÓ BAIXA DELS DRETS RECONE-
GUTS PENDENTS DE COBRAMENT D’EXERCI-
CIS TANCATS

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de 
cobrament d’exercicis tancats, integrats en l’agrupació de pressu-
postos tancats per import total de 3.381,02.- €, d’acord amb el detall 
que figura a la part expositiva d’aquesta proposta.

SEGON.- Fer els assentaments comptables necessaris per a 
l’efectiva baixa dels drets relacionats anteriorment.

6.- ADHESIÓ ALS ESTATUTS DEL CONSORCI DE 
LES VIES VERDES

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Adherir-se, de conformitat amb l’article 313.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activi-
tats i Serveis dels ens locals, al Consorci de les Vies Verdes de Girona.

SEGON. Aprovar els Estatuts que consten a l’expedient i publicats 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 183, de 22 de se-
tembre de 2015. 

7.- ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, 
RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I AL-
TRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS, 
QUE HA D’ADOPTAR EL PLE MUNICIPAL

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que 
preveu l’article 7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les con-
dicions relacionades al document que s’incorpora al present acord 
com a Annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen:

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
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Cop d’ull a les actes municipals

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de 
la Diputació de 23 de gener de 2007 i formalitzada en conveni subs-
crit en data 9 de febrer de 2007.

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de 
XALOC, l’organisme autònom creat a tal efecte. En tot cas serà Xaloc 
qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i tras-
passos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.

8.- SOL·LICITUD A LA GENERALITAT DE CATA-
LUNYA ARRANJAMENT DEL PONT DELS 4 ULLS

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Sol·licitar al Departament d’infraestructures de la Ge-
neralitat de Catalunya l’arranjament del pont de la carretera C-25 
dins el municipi de Campllong, per tal de millorar la seguretat dels 
vehicles que hi circulen en èpoques de molta pluja ja que no engoleix 
l’aigua que porta la riera i aquesta envaeix els camps de l’entorn i 
també la carretera. 

9.- APROVACIÓ PROJECTE "ARRANJAMENT 
DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ" I SOL·LICITUD 
D’AJUT ECONÒMIC A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
PER LA SEVA EXECUCIÓ. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el "Projecte d’Arranjament de 
la coberta del pavelló de Campllong", redactat a petició de l’Ajunta-
ment de Campllong pel Sr. Manel Alemany Masgrau, arquitecte del 
Consell Comarcal del Gironès en data 12 de desembre de 2017 i amb 
un pressupost per contracte de 99.932,41.- €. 

10- APROVACIÓ PROJECTE EXECUTIU D’OBERTU-
RA DE FRANGES EN EL MUNICIPI DE CAMPLLONG 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el "Projecte d’obertura i 
manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incen-
dis de Campllong" (PROJECTE EXECUTIU), elaborat per l’enginyer 
tècnic forestal Pere Garcia Bellvehí de l’empresa E2 ESTUDIS Engi-
nyeria del territori, en data 19 de juny de 2017. 

11.- ASSUMPTES URGENTS

Per part de l’Alcalde-President es procedeix a demanar al Ple que es 
pronunciï sobre la inclusió en l’ordre del dia del següent punt: 

"APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 GE-
NERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS."

El Ple aprova per unanimitat dels assistents incloure a l’orde del dia 
aquest assumpte urgent.

A) APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 GENE-
RAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança General Reguladora de 
Preus Públics que consta com a annex al present acord. 

Segon.- Delegar a la Junta de Govern Local la competència per a 
l’establiment i modificació dels preus públics, que un cop aprovats 
s’incorporaran com a annexes a l’Ordenança General. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

"MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALU-
NYA I DELS SEUS REPRESENTANTS ELECTES"

El Ple aprova, per 6 vots a favor i 1 en contra, incloure a l’orde del dia 
aquest assumpte urgent.

B) MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CA-
TALUNYA I DELS SEUS REPRESENTANTS ELECTES"

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar 
la voluntat inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les 
urnes el 21D. La legitimació de les institucions rau en la voluntat 
democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa lliurement el 
seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense 
igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.

Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció 
de les institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela 
externa del nostre autogovern, tant per la via emparada formalment 
en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la inter-
venció de les finances de la Generalitat a través d’un control més 
basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.  

Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres 
d’ells representants polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, 
que continuen empresonats, en aplicació desproporcionada d’una 
mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de 
reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.

Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes 
les institucions de Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han 
implicat en el procés polític català, demanant que s’afronti la solució 
d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el reco-
neixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió. 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

TIPUS D’INGRÉS GESTIÓ LIQUIDACIÓ
RECAPTACIÓ

Voluntària Executiva

Impost de l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) x x x x
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12- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS 
DICTADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 126/2017 AL 
173/2017 i DEL 1/2018 AL 17/2018

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.: 126/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 127/2017
Ref.: Denegació de bonificació de l’impost d’ICIO per instal·lació 
d’aerotèrmia 

Núm.: 128/2017
Ref.: Liquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys 
de naturalesa urbana

Núm.: 129/2017
Ref.: Requeriment de documentació tràmit de reclamació de danys 
Ivanca Ramirez 

Núm.: 130/2017
Ref.: Sol·licitud al Consorci Benestar Social per alta SAD de la Sr. TPM

Núm.: 131/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 132/2017
Ref.: Acceptació subvencions concedides pel Consell Comarcal del Gironès 

Núm.: 133/2017
Ref: Contractació personal temporal per circumstàncies de produc-
ció – Substitució vacances Dinamitzadora Local Social 

Núm.: 134/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 23/2016

Núm.: 135/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 20/2017

Núm.: 136/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 23/2017

Núm.: 137/2017
Ref: Liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament es-
pecial del domini públic municipal – ordenança fiscal núm. 10

Núm.: 138/2017
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a les obres per a la col-
locació d’un aparell elevador al Restaurant Can Barris, situat al car-
rer Can Pou, núm. 5 (Exp. 19/2017),

Núm.: 139/2017
Ref.: Devolució fiança de residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 19/2014 

Núm.: 140/2017
Ref.: Devolució fiança d’afectació de domini públic i devolució de fian-
ça de residus de la construcció de la llicència d’obres exp. 15/2014 

Núm.: 141/2017
Ref: Reconeixement de les Retribucions del lloc de Secretaria accidental 

Núm.: 142/2017
Ref.: Al·legacions pel canvi d’anualitat a la Proposta de resolució 
provisional de concessió de la línia de subvencions per a inversions 
en camins públics locals per al període 2018-2020

Núm.: 143/2017
Ref.: Atorgament ajut per acta solidari AE Campllong  
 
Núm.: 144/2017
Ref.: Nul.  

Núm.: 145/2014
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 24/2017

Núm.: 146/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 22/2017

Núm.: 147/2017
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a la sol·licitud de llicència d’obres de 
substitució de línia elèctrica MT existent i els seus suports (Exp. 25/2017),

Núm.: 148/2017
Ref.: Atorgament llicència activitats innòcua (Exp. 1/2013) Trans-
ports Ben Angels, SL

Núm.: 149/2017
Ref.: Assabentat acta control periòdic empresa GIROMIX, S.L. i li-
quidació taxes 

Núm.: 150/2017
Ref.: Assabentat Declaració responsable d’establiments de turisme 
rural i liquidació taxes 

Núm.: 151/2017
Ref.: Requeriment de lagalització d’activitat a la Llei 20/2009 

Núm.: 152/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 153/2017
Ref.: Aprovació calendari fiscal 2018

Núm.: 154/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 26/2017

Núm.: 155/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 28/2017
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Núm.: 156/2017
Ref: Concessió de llicència ambiental 

Núm.: 157/2017
Ref: Autorització organització cursa BTT el 04/02/2018 per recaptar 
diners per participar a la Oncobike (Fundació Oncolliga Girona) 

Núm.: 158/2017
Ref.: Convocatòria de concurs públic per l’atorgament de llicències 
per a l’ocupació temporal per a l’aprofitament privatiu de recursos 
forestals de parcel·les de titularitat municipal. 

Núm.: 159/2017
Ref.: Obertura sepultura i exhumació de restes nínxols 34, 45, 46 i 74 

Núm.: 160/2017
Ref.: Aprovació Certificació d’obra núm. 2 – obres de condicionament 
del camí de Campllong a Fornells de la Selva, amb una via verda lateral 

Núm.: 161/2017
Ref.:  Declaració d’arxiu de l’expedient de reclamació de danys Ivanca Ramírez 

Núm.: 162/2017
Ref.: Delegació de competències a regidor per l’assistència a la reu-
nió del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Núm.: 163/2017
Ref.: Concessió llicència urbanística EXPEDIENT 27/2017

Núm.: 164/2017
Ref.: Inici expedient de baixa del padró d’habitants per inscripció indeguda 

Núm.: 165/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 166/2017
Ref.: Sol·licitud a la Diputació de Girona de modificacions al projecte 
de Condicionament del camí de Campllong a Fornells de la Selva, amb 
una via verda lateral i trasllat informe tècnic

Núm.: 167/2017 
Ref.: Aprovació expedient de generació de crèdit GC 02/2017

Núm.: 168/2017
Ref.: Modificació de crèdit exp. Núm. TC 3/2017 – transferència de 
crèdits entre partides de la mateixa àrea de despesa o que afecten 
a partides de personal.

Núm.: 169/2017
Ref.:  Declaració d’arxiu de l’expedient de llicència de tinença i con-
ducció de gos potencialment perillós. 

Núm.: 170/2017
Ref.:  Declaració en situació administrativa d’excedència voluntària a 
la Sra. Sara Batllosera Formiga 

Núm.: 171/2017
Ref.: Inici expedient per a la contractació urgent d’un/a 

dinamitzador/a sociocultural  

Núm.: 172/2017
Ref.: Atorgament subvencions a persones amb dependència 2017

Núm.: 173/2017
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions

Núm.: 1/2018
EXP. : X2017000017
Ref.: Designació tribunal - expedient per a la contractació urgent 
d’un/a dinamitzador/a sociocultural 

Núm.: 2/2018
EXP. : X2017000017
Ref.: Contractació urgent d’un/a dinamitzador/a sociocultural 

Núm.: 3/2018
EXP. : X2018000001
Ref.: Delegació de competències per tràmits amb interessos perso-
nals de l’Alcalde

Núm.: 4/2018
EXP. : X2018000001
Ref.: Resposta a les al·legacions per la denegació de bonificació de 
l’impost d’ICIO per instal·lació d’aerotèrmia. 

Núm.: 5/2018
EXP. : X2018000001
Ref.: Al·legacions a l’aprovació inicial del POUM de Fornells de la Selva 

Núm.:06/2018
EXP. : X2018000001
Ref.: Devolució fiança d’afectació de domini públic i devolució de fian-
ça de residus de la construcció de la llicència d’obres exp. 45/2006

Núm.:07/2018
EXP. : X2018000001
Ref.: Devolució fiança de residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 31/2004

Núm.:08/2018
EXP. : X2018000001
Ref.: Devolució fiança d’afectació de domini públic i devolució de 
fiança de residus de la construcció de la llicència d’obres exp. 
46/2006

Núm.: 9/2018
EXP. : X2018000001
Ref.: Atorgament llicència primera ocupació parcial – habitatge Pas-
seig Campllong, 26 

Núm.: 10/2018
Ref.: Sol·licitud de Bestreta mensual al servei de recaptació de Xa-
loc. Any 2018

Núm.: 11/2018
Ref.: Nomenament de tresorera
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Núm.: 12/2018
EXP. : X2018000008
Ref.: Aprovació conveni de col·laboració Conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong en matèria 
de polítiques de joventut i els plans d’actuació anuals vinculats als plans 
locals de joventut finançats pel Contracte Programa 2017-2019 del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies - Direcció General de Joventut 

Núm.: 13/2018
EXP. : X2018000013
Ref.: Delegació de competències per tràmits amb interessos perso-
nals de l’Alcalde

Núm.: 14/2018
EXP. : X2018000013
Ref.: Aprovació d’admesos i exclosos al concurs públic per l’ator-
gament de llicències per a l’ocupació temporal per a l’aprofitament 
privatiu de recursos forestals de parcel·les de titularitat municipal. 

Núm.: 15/2018
EXP. : X2018000010
Ref.: Modificació d’horaris i sol·licitud de vacances bar del Local Social   

Núm.: 16/2018
EXP. : X201800004
Ref.: Convocatòria pública per l’atorgament de llicències d’ocupació 
temporal del domini públic per parades Fira 2018

Núm.: 17/2018
EXP. : X2018000013
Ref.: Adjudicació de parcel·les i atorgament de llicències per a l’ocu-
pació temporal per a l’aprofitament privatiu de recursos forestals de 
parcel·les de titularitat municipal. 

Els reunits és donen per assabentats.

13.- 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 que 
el dia 19 de desembre va assistir a la Comissió Territorial d’Urba-
nisme, el dia 20 de Gener va assistir a l’assemblea Anual de l’ACM i 
que darrerament ha mantingut dos reunions amb el Sr. Ricard Font 
de la  Secretaria d’Infrastructures i Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya per tractar el tema de connexió entre Campllong i Cassà 
de la Selva amb un carril bici. 

14.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES

Tot seguit pren la paraula el Sr. José Luís Zúñiga que comenta als 
assistents la reunió mantinguda juntament amb l’Alcalde amb el ser-
veis de medi ambient del Consell Comarcal del Gironès i l’empresa 
Lavola els quals redactaran un estudi complet per implantar el servei 
de recollida de deixalles "porta a porta" als municipis del Gironès. 

Segueix la regidora Sra. Sílvia Bosch exposant als reunits que el Con-
sorci de Benestar Social Gironès-Salt encara no ha cobert la plaça 

d’educadora social, que tot i això, la treballadora social cobreix tots 
els casos del municipi. La regidora comenta que ja ha exposat el seu 
malestar al Consorci i que aquest s’ha compromès solucionar-ho no 
més enllà de finals de gener. 

La mateixa regidora comenta la seva assistència, juntament amb 
l’Alcalde, a la reunió convocada pel Consorci de Benestar Social en 
el qual es van exposar els nous criteris per calcular l’import a pagar 
per part dels usuaris del servei de Teleassistència Domiciliària. A 
partir del 2018 l’aportació es calcularà segons la seva capacitat eco-
nòmica podent ser gratuïta sinó es cobra cap pensió, si la pensió és 
inferior a 13.544,10.- € el cost serà de 7,02 €/mes i si és superior 
14,04 €/mes. A la mateixa reunió van presentar el programa 40-60 
d’habitatge que protegeix les famílies amb menors quan es produeix 
un desnonament del seu habitatge, atès que és l’Ajuntament qui s’ha 
de fer càrrec de proporcionar-los un lloc per viure. 

Per finalitzar la Sra. Bosch comenta que el servei de podologia iniciat 
recentment ha tingut molt bona acollida entre la població i que al 
mes de febrer s’iniciaran, un any més, els "tallers de memòria per a 
la gent gran". 

Pren la paraula la Sra. Ester Roqueta que com a responsable de l’or-
ganització de la cavalcada de Reis, vol agrair a tots els voluntaris la 
seva feina i que espera que l’any vinent es pugui tornar a organitzar. 
La Sra. Roqueta també vol agrair a la Sra. Sara Batllosera la seva fei-
na i implicació mentre va ocupar el lloc de treball de Dinamitzadora 
sociocultural del Local Social i desitjar-li molta sort en la seva nova 
etapa laboral en el món de l’ensenyança. 

Per finalitzar, la regidora comenta que avui mateix ha mantingut una 
reunió amb la persona que dinamitza el parc de salut i els itineraris 
saludables la qual li ha exposat les novetats d’enguany amb l’orga-
nització de grups de marxa nòrdica i la realització d’altres activitats 
amb nous materials per tal de poder aconseguir un bon grup fix 
d’usuaris. També s’ha reunit amb la AODL de promoció econòmica 
del Consell Comarcal del Gironès que inicia els seus treballs per rea-
litzar un catàleg de polígons i empreses a nivell comarcal per la qual 
cosa es mantindran en contacte amb els serveis municipals de borsa 
de treball i promoció econòmica. 

Tot seguit la regidora Sra. Roser Freixas fa un repàs de les activitats 
dutes a terme per la Marató de TV3 on es van recaptar la quantitat 
de 2.437,10.- €, les activitats de pastorets amb la participació dels 
nens de Campllong els quals com a agraïment van anar a passar una 
estona patinant sobre gel i el concurs de portada pel llibret de la Fira 
Comarcal de Primavera, el qual ja té guanyador el disseny del qual 
es  publicitarà en breu. 

Per acabar, el regidor Sr. Eliseu Carreras, com a representant del 
Museu del Camp de Campllong, vol fer constar l’èxit d’enguany de 
la Quina de Nadal que va tenir lloc els dies 25 i 26 de desembre i 1 
de gener amb la col·laboració de l’Associació Esportiva Campllong i 
que va ser un encert traslladar la ubicació del Local Social al pavelló 
polivalent. 

No havent-hi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde dóna per 
finalitzat l’acte. Són les 22:15 hores.
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN DE 8 DE FEBRER DE 2018 

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 11/01/2018

Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 11 de gener de 2018, de la qual s’ha tra-
mès còpia a tots els regidors. 

2n.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES. RECTIFICA-
CIÓ EXPEDIENT 14/2017

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Rectificar la liquidació tributària de la llicència 14/2017, 
que quedarà de la següent manera: 

LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES (PROVISIONAL)

Impost sobre construccions (ordenança fiscal n.4)

Pressupost de l’obra 4.983,33€

Tipus de gravàmen 2,50%
Import liquidació 124,59€

Taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança fiscal nº11)

Pressupost obra 4.983,33€

Pressupost de fins a 6.000€ 50,00€

Import liquidació 50,00€

TOTAL A SATISFER 174,59€
 
3.1.- SUBVENCIONS PER ACTIVITATS DE PRO-
MOCIÓ DE LA SALUT 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria de suport econò-
mic per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits 
saludables a la demarcació de Girona per a l’any 2018 publicades al 
BOP de Girona núm. 76 del dia 20 d’abril de 2017, amb el Programa 
de promoció de la salut mitjançant l’activitat física. 

3.2.- SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE DES-
PESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT ORDINARI 
DEL CONSULTORI LOCAL 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut Pública – 
DIPSALUT el següent ajut: 

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES 
DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CONSULTORI LOCAL 
Concepte: Despeses ordinàries del funcionament del Consultori local 
Pressupost:  1.616,07.- €
Import de la Subvenció: 100%  

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

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

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

4t.- CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER. ATORGA-
MENT AJUT ECONÒMIC

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Donar-se per assabentats i acordar atorgar un ajut de 150.- € a l’as-
sociació AECC- Catalunya contra el càncer amb CIF G-28/197564 
amb la finalitat i destinació exposada en el paràgraf anterior. 

Es posa de manifest en el debat la necessitat d’augmentar l’aporta-
ció de l’Ajuntament ja que des de l’Associació es fa una molt bona 
tasca. Per tant, s’augmenta l’aportació, que serà de 300 euros

5è. APROVACIÓ ANNEXES ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 29 GENERAL REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer.- Aprovar l’Annex 1 de l’Ordenança General de Preus Pú-
blics corresponent al servei de Fira Comarcal de Primavera

Segon.- Aprovar l’Annex 2 de l’Ordenança General de Preus Públics 
corresponent al servei de Bústia municipal. 

ANNEX 1 

PREUS PÚBLICS PER ACTIVITATS DE LA FIRA COMARCAL 
DE PRIMAVERA

Publicitat al llibret:

Concepte Preu

Anunci quart de pàgina interior 250€

Anunci contraportada 400€
 
Entrada fira:

Concepte Preu

General 1€

Nens menors de 12 anys Gratuït
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Preus bar:

Concepte Preu

Aigua 1€

Patates 1€

Refresc o cervesa 1,5€

Cubates 4€

Cava (ampolla) 10€

Cafè o tallat 1€

Got de vi 1€

Ratafia 2,5€

Entrepà fred (aigua 33cl o vi inclòs) 3€

Entrepà calent amb torrades (aigua 33cl o vi inclòs) 5€

Suplement formatge 0,50€

Concepte Preu

Menú 1
Amanida i torrades
Pollastre (diumenge) o pinxo amb botifarra
Galetes
Vi o aigua o refresc

12€

Menú 1
Amanida i torrades
Entrecot
Galetes
Vi o aigua o refresc

15€

Menú infantil
Pa de llonguet
hamburguesa de vedella
Galetes o iogurt
Aigua

5€

 
* Cap menú inclou cafè

ANNEX 2. PREUS PÚBLICS PEL SERVEI DE BÚSTIES MU-
NICIPALS

Concepte Preu

Per bústia 30€

6è.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia el l’alcalde proposa infor-
mar als assistents de les següents comunicacions rebudes –NRE 
E20170100059 al E20180000247 (excepte: factures, liquidacions ser-
veis i sol·licituds de participació a la Fira) - per tal de que els reunits 
es donin per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN DE 8 DE MARÇ

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 08/02/2018

Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 8 de febrer de 2018, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors. 

2n.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES. ATORGA-
MENT 

2.1.- EXPEDIENT  07/2014 (X2018000048)

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR  l’Annex al Text refós del Projecte executiu 
Club esportiu Les Gavarres i altres activitats associades al tir olím-
pic, elaborat pels arquitectes de l’empresa LA FACTORIA SINOPTI-
CA, SLP, Miquel Poch Clara i Jordi Salvatierra Herrero en data juliol 
de 2017 només per a l’execució de les modificacions introduïdes a 
l’activitat que corresponen a les parcel·les cadastrals núm. 50 i 51 
del polígon 2 de Campllong i també pel que fa a l’allargament de la 
galeria exterior de tir olímpic. 

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

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

EXP. NÚM. 7/2014 (X2018000048)

DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 05/03/2018

    • Promotors: FAMDAL SL.– CENTRE ESPORTIU LES GAVARRES
    • Obres autoritzades: 
Modificació de la distribució i volumetria de l’habitatge.
Modificació volumetria del cos posterior destinat a vestuaris. 
Modificació interior de la construcció soterrada i cobertura d’una 
part de la mateixa. 
Allargament de la galeria exterior de tir olímpic fins a una longitud 
de 300 metres. 
Modificació de l’alineació de la tanca perimetral del límit nord de la 
finca situant-se a 5 metres de la riera de Campllong. 
    • Emplaçament de les obres: parcel·les cadastrals núm. 50 i 51 
i 52 del polígon 2 de Campllong (Can Puigmolé)
    • Liquidacions tributàries (provisional):

LIQUIDACIONS TRIBUTARIES (PROVISIONAL): 259,02
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2.1.- EXPEDIENT 2/2018 (X2018000089)

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE- Projecte de construcció d’una 
piscina elaborat per l’arquitecte tècnic Lluís Pallarols Hortal el ge-
ner de 2018, amb visat  electrònic del col·legi professional corres-
ponent amb el núm. V/W.18.0446 de data 19 de febrer de 2018 (Exp. 
02/2018). 

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

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

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

DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 05/03/2018

    • Promotors: Sandra López Olivier (NIF 38121773-D)
    • Obres autoritzades: Construcció d’una piscina  
    • Emplaçament de les obres: Cal Gall, parcel·la 26 del polígon 1 
    • Liquidacions tributàries (provisional):

LIQUIDACIONS TRIBUTARIES (PROVISIONAL): 639,25

IMPORT TOTAL FIANCES A SATISFER (*):
Residus de demolició i construcció: 150.- €
Fiança per a l’afectació del domini públic: 400.- €

3.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS DEL 
FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, 
PER A L’ANY 2018. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona la distribució de l’im-
port atorgat del "FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 
2018" als següents conceptes:
 
a) Despeses de bens corrents i serveis 34.037,00.- € destinats a 
despeses de consum elèctric i manteniment de l’enllumenat públic, 
accés a nuclis de població i neteja viària. 

b) Despeses culturals (dinamització del Local Social, Festa Major): 
(15% del total) 6.007,00 €, dels quals.- € (15%) han de ser contracta-
cions d’integrants del catàleg d’arts en viu "escènics" de la Diputació 
de Girona, que alhora 600,70 € (10% de escènics) ha de destinar-se 
a activitats a sales de lectura i biblioteques.  

SEGON. Sol·licitar a la Diputació de Girona la subvenció de l’import 
atorgat del "FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2018" 
als següents conceptes:

a) Accés a noves tecnologies: 763,20 €
b) Actuacions en camins municipals: 900 € (la subvenció és del 90%) 

3.2. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS ALS 
AJUNTAMENTS  PER  AL FINANÇAMENT DE L’ACCIÓ DE  
PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ES-
PORT A LES COMARQUES GIRONINES. SOL·LICITUD 

• A1. suport als programes municipals anuals de promoció de l’acti-
vitat físicoesportiva.  
• A3. suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipa-
ments esportius municipals

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció d’acord 
amb el programa A1: Suport als programes municipals anuals de 
promoció de l’activitat físicoesportiva, pel següent concepte:  "Ac-
tivitats físicoesportives realitzades en el local social de Campllong 
(Zumba, Zumba Gold, Hipopressius i Condicionament físic)."

SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció d’acord 
amb el programa A3: Suport a les actuacions d’acondicionament i 
millora en equipaments esportius municipals, per les actuacions a 
realitzar en el pavelló municipal, segons la memòria valorada redac-
tada pels serveis tècnics municipals. 

3.3. DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A 
PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL EDITADES PER 
AJUNTAMENTS. SOL·LICITUD. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció d’acord 
amb la convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès 
local editades pels Ajuntaments, per la publicació del llibre titulat 
"Campllong. Crònica del Segle XX". 

3.4.- GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCI-
ONS EN ESPÈCIE PER LA CONTRACTACIÓ D’ES-
PECTACLES PROFESSIONALS INCLOSOS EN EL 
CATÀLEG D’ESPECTACLES PROGRAMA.CAT. SOL-
LICITUD. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Sol·licitar a la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural la 
participació de l’Ajuntament de Campllong en el Programa.cat per al 
finançament de diversos espectacles de l’any 2018.
 
SEGON. Formalitzar l’establert en el present acord amb la Oficina 
cultural  del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant presentació de la sol·licitud en el termini que s’establirà 
a la convocatòria. 

4.- APROVACIÓ DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE 
LLOGUER D’UNA PARCEL·LA DE DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL
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Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR la PRÒRROGA pel termini de 3 ANYS del con-
tracte d’arrendament que a continuació es detalla i s’annexa de bé 
immoble de patrimonial, consistent a l’arrendament de les finques 
19, 21A i 21B, situades al polígon industrial "Les Ferreries", a favor 
de SCTA Louis Vuitton, S.A. 

SEGON.- ESTABLIR una renda de 18.648,00 euros més IVA del 21% 
resultant d’incrementar la renda dels anys anteriors per l’IPC de ge-
ner de 2016 a gener 2018.

Tal com s’estableix en el contracte la factura d’arrendament s’eme-
trà per part de l’Ajuntament de Campllong d’acord a la normativa 
fiscal vigent. 

5è. APROVACIÓ ANNEXES ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 29 GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚ-
BLICS

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer.- Aprovar el servei d’Espai Infantil de la Fira Comarcal de 
Primavera a l’Annex 1 de l’Ordenança General de Preus Públics.

ANNEX 1
PREUS PÚBLICS PER ACTIVITATS DE LA FIRA COMARCAL 
DE PRIMAVERA

Espai infantil
Entrada general per tot el dia 6 euros

6è.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia el l’alcalde proposa infor-
mar als assistents de les següents comunicacions rebudes –NRE 
E20170100248 al E20180000530 (excepte: factures, liquidacions ser-
veis i sol·licituds de participació a la Fira) - per tal de que els reunits 
es donin per assabentats

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE 28 DE MARÇ DE 2018

Abans d’iniciar els assumptes de l’ordre del dia el Sr. Alcalde pro-
posa als assistents felicitar els familiars dels infants nascuts en 
el municipi darrerament. Els reunits manifesten conformitat i, per 
unanimitat, acorden adreçar la comunicació proposada pel naixe-
ment de la PAULA, filla d’Olga i Xavier,  nascuda el dia 23 de març 
de 2018.

1r.-  APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2018, de la qual s’ha 
tramés còpia a tots els regidors. 

2n- CREACIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’AS-
SOCIACIONS i DEL SEU REGLAMENT REGULA-
DOR

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar la creació del Registre Municipal d’Associaci-
ons de Campllong. 

SEGON.- Aprovar inicialment el Reglament del Registre Municipal 
d’Associacions de Campllong, que consta a l’Annex d’aquest acord.

3r.-  CESSIÓ EN RÈGIM DE COMODAT A L’ARXIU 
HISTÒRIC DE GIRONA DE LA DOCUMENTACIÓ 
INACTIVA O HISTÒRICA DE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar la cessió en règim de comodat a l’Arxiu His-
tòric de Girona de la documentació inactiva o històrica i semiactiva 
conservada a les dependències municipals de l’Ajuntament de Camp-
llong. 

4t.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL-
LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 
DE SUPORT TÈCNIC EN MATÈRIA DE GESTIÓ 
DOCUMENTAL I ARXIU, A TRAVÉS DE L’ARXIU 
HISTÒRIC PROVINCIAL DE GIRONA. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR el Conveni de Col·laboració entre el Con-
sell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong per al su-
port tècnic en matèria de gestió documental i arxiu, a través de 
l’arxiu històric provincial de Girona, que es transcriu a l’Annex 
d’aquest acord.

5è.- DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL 
MUNICIPAL (DUPROCIM) APROVACIÓ

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR el DUPROCIM de Campllong, de data 1 de 
juny de 2017 amb inclusió de tots els riscos assenyalats, redactat 
pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès.

6è. FESTES LOCALS 2019. ESTABLIMENT

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Proposar les següents dates com a diades de festa lo-
cal pel proper any 2019:

    • 17 de juny, dilluns de la Festa Major de Cassà de la Selva
    • 26 d’agost, dilluns de la Festa Major de Campllong 
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7è.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
DEL REGLAMENT NÚM. 6 REGULADOR DEL 
SERVEI MUNICIPAL DEL CASAL D’ESTIU, DE 
NADAL I ALTRES ACTIVITATS MUNICIPALS SI-
MILARS DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança muni-
cipal núm. 6 reguladora del servei municipal del casal d’estiu, de Na-
dal i altres activitats municipals similars del municipi de Campllong 
d’acord amb el text que tot seguit es recull: (es marquen en cursiva 
les modificacions).

8è.- PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL EXER-
CICI 2018. APROVACIÓ INICIAL

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL per a 
2018 i les seves BASES D’EXECUCIÓ, anivellat en despeses i ingres-
sos en la quantitat de: de conformitat amb el resum que segueix:

DESPESES AJUNTAMENT

CAPÍTOL 1 Despeses de personal 255.530,00

CAPÍTOL 2 Despeses corrents en béns i serveis 817.905,33

CAPÍTOL 3 Despeses financeres 3.200,00

CAPÍTOL 4 Transferències corrents 98.870,00

CAPÍTOL 5 Fons de contingència 0,00

CAPÍTOL 6 Inversions reals 187.532,41

CAPÍTOL 7 Transferències de capital 0,00

CAPÍTOL 8 Actius financers 0,00

CAPÍTOL 9 Passius financers 57.600,00

TOTAL DESPESES 1.420.637,74

 

INGRESSOS AJUNTAMENT

CAPÍTOL 1 Impostos directes 657.670,00

CAPÍTOL 2 Impostos indirectes 25.000,00

CAPÍTOL 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 354.881,20

CAPÍTOL 4 Transferències corrents 282.533,32

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 40.750,00

CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals 0,00

CAPÍTOL 7 Transferències de capital 59.803,22

CAPÍTOL 8 Actius financers 0,00

CAPÍTOL 9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 1.420.637,74

SEGON. Aprovar la plantilla de personal municipal integrada pels 
llocs de treball següents:

2018 - PLANTILLA DE PERSONAL
                    

2018 - PLANTILLA DE PERSONAL Grup Núm. Vacants

PERSONAL FUNCIONARI

Habilitació de caràcter nacional

- Subescala Secretària - Intervenció
   - Secretari/a - interventor/a

A-1 1 -

Escala Administració General

- Subescala Administrativa
   - Administratiu/va

C-1 1 1

- Subescala Auxiliar
- Auxiliar Administratiu/va

C-2 1 -

PERSONAL LABORAL

PERSONAL LABORAL FIX/PERMANENT

Arquitecte tècnic/a A-2 1 -

Animador socio-cultural C-2 1 1

Auxiliar administratiu/va C-2 1 1

Operari manteniment AP 1 1

TERCER.  Aprovar per a l’exercici 2018 el pressupost de la societat 
Campllong Iniciatives SA per un import de 25.991,48.- €  i  el de l’Orga-
nisme Autònom Museu d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals 
de Campllong per un import de 13.200,00.- € així com l’estat de consoli-
dació amb el pressupost municipal, amb un total de1.459.829,22.- € tal 
i com s’indica a continuació: (vegeu la taula de la pàgina següent).

9è.-  RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 36/2018  
DE NOMENAMENT D’UN MEMBRE DE LA CO-
MISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. DESIGNAR com a membre de la Comissió Especial de 
Comptes el tinent d’Alcalde Sr. ALEX CARRERA LLINAS, en substitu-
ció del Sr. David Bou Valls per la renúncia d’aquest últim. 

10è.-  ASSUMPTES URGENTS

Per part de l’Alcalde-President es procedeix a demanar al Ple que es 
pronuncií sobre la inclusió en l’ordre del dia del següent punt: 

MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍ-
TICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE 
LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE 
L’ESTAT ESPANYOL

El Ple aprova per 6 vots a favor i 1 en contra la inclusió a l’ordre del 
dia d’aquest assumpte com a assumpte urgent. 

MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL 
RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA AN-
TIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL
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El Ple aprova per 6 vots a favor i 1 en contra el següent ACORD: 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polí-
tics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Rome-
va, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi 
Sánchez.

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics cata-
lans exiliats:  Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, 
Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la ga-

rantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exer-
cici polític.

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les perso-
nes, recollides i protegides en tots els tractats internacionals i 
manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració 
dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans 
per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma 
il·legal.

INGRESSOS AJUNTAMENT MUSEU DEL CAMP CAMPLLONG 
INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLIDAT

CAPÍTOL I 657.670,00 0 0 - 657.670,00

CAPÍTOL II 25.000,00 0 0 - 25.000,00

CAPÍTOL III 354.881,20 10.000,00 0 - 364.881,20

CAPÍTOL IV 282.533,32 3.200,00 25.941,48 -5.200,00€ 306.474,80

CAPÍTOL V 40.750,00 0 50,00 40.800,00

ING. CORRENTS 1.360.834,52 13.200,00 25.991,48 -5.200,00€ 1.394.826,00

APROF. URB. 0 0 0 - 0

TOT. REC. ORDIN. 1.360.834,52 13.200,00 25.991,48 -5.200,00€ 1.394.826,00

CAPÍTOL VI - 0 0 - 0

CAPÍTOL VII 59.803,22 0 0 - 59.803,22

INGR. CAPITAL 59.803,22 0 0 - 59.803,22

CAPÍTOL VIII 0 0 0 - 0

CAPÍTOL IX 0 0 0 - 0

INGR. FINANCERS 0 0 0 - 0

TOTAL INGRESSOS 1.420.637,74 13.200,00 25.991,48 -5.200€ 1.454.629,22

DESPESES AJUNTAMENT MUSEU DEL CAMP CAMPLLONG 
INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL

CAPÍTOL I 255.530,00 0 0 - 255.530,00

CAPÍTOL II 817.905,33 13.100,00 5.816,21 - 836.821,54

CAPÍTOL III 3.200,00 100 1.177,35 - 4.477,35

CAPÍTOL IV 98.870,00 0 2.000,00 -5.200,00 95.670,00

CAPÍTOL V 0 0 0 - 0
DESPESES COR-
RENTS 1.175.505,33 13.200,00 8.993,56 -5.200,00 1.192.496,89

CAPÍTOL VI 187.532,41 0 0 - 187.532,41

CAPÍTOL VII 0 0 0 - 0
DESPESES CAPI-
TAL 187.532,41 0 0 - 187.532,41

CAPÍTOL VIII 0 0 0 - 0

CAPÍTOL IX 57.600,00 0 16.997,92 - 74.597,92
DESPESES FINAN-
CERES 57.600,00 0 16.997,92 - 74.597,92

TOTAL 1.420.637,74 13.200,00 25.991,48 -5.200,00 1.454.692,22

TAULA SOBRE L’EXERCICI 2018 DEL PRESSUPOST (Correspon a l’acord tercer del punt 8 de l’ordre del dia) 
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QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’es-
tat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comu-
nicació per part de l’estat.

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn 
emparant accions pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia in-
ternacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el 
respecte als drets dels ciutadans catalans.

SISÈ.- Instem a totes les entitats de Campllong a defensar els drets 
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres 
legítims representants escollits democràticament del Parlament de 
Catalunya.

SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Par-
lament de Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol 
mostrar el seu suport la crida unitària del President i també a la 
plataforma "Espai Democràcia i Convivència" que té com a objectius 
"la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió 
social i els drets i llibertats de la ciutadania".

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

11è- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 18/2018 AL 55/2018

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.: 18/2018
EXP. : X2017000037
Ref.: Comunicació ambiental ampliació Tecnical 

Núm.: 19/2018
EXP. : X2017000007
Ref.: Comunicació ambiental Pujolar Service

Núm.: 20/2018
EXP. : X2018000054
Ref.: Inscripció al Pla en matèria de conservació del patrimoni natural

Núm.: 21/2018
EXP. : X20180000049
Ref.: Conveni col·laboració promoció turística Consell Comarcal Gironès

Núm.: 22/2018
EXP. : X2018000062
Ref.: Aprovació nòmines gener 2018

Núm.:23/2018
Ref.: Sol·licitud Tallers de memòria Consell Comarcal Gironès

Núm.:24/2018
Ref.: Requeriment reclamació deute curs local social

Núm.:25/2018
EXP. : X201800000XX
Ref.: Exempció IIVTNU

Núm.: 26/2018
EXP. : X2018000069
Ref.: Contracte laboral Marina Gimpera

Núm.: 27/2018
Exp: X2018000048
Ref.: Reconsiderar informe FAMDAL

Núm.: 28/2018
Exp.: X201700013
Ref. Fer llenya. Adjudicació de parcel·les

Núm.: 29/2018
EXP. : X2018000075
Ref.: Formació Compte General

Núm.: 30/2018
EXP. : X2018000077
Ref.: Sol·licitud alta al Registre Públic de contractes

Núm.: 31/2018
EXP. : X2018000003
Ref.: Aprovació factures 1/2018

Núm.: 32/2018
EXP. : X2018000081
Ref.: Sol·licitud cobla

Núm.: 33/2018
EXP. : X201800004
Ref.: Trasllat informe tècnic Ilumia

Núm.: 34/2018
EXP. : X2018000006
Ref.: Llicència obres Ilumia. 

Núm.: 35/2018
EXP: X2018000062
Ref.: Aprovació nòmines febrer 2018

Núm.: 36/2018
EXP. : X2018000083
Ref.: Nomenament membre comissió especial de comptes

Núm.: 37/2018
EXP. : X2018000088
Ref.: Autorització pas 11a concentració 4x4

Núm.: 38/2018
EXP. : X2018000075
Ref.: Inscripció Convocatòria Comissió Especial de Comptes
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Núm.: 39/2018
EXP. : X20180000077
Ref.: Liquidació taxa cementiri

Núm.: 40/2018
EXP. : X2018000002
Ref.: Aprovació padró fiscal escombraries 2018

Núm.:41/2018
Exp: X2018000097
Ref.: Contractes privats culturals

Núm.:42/2018
Exp.: X2018000004
Ref.: Liquidació taxa parades productes artesans 1001 a 1069

Núm.:43/2018
EXP. : X20180000097
Ref.: Contractes privats culturals modificació

Núm.: 44/2018
EXP. : X2018000098
Ref.: Liquidació taxa parades 1070 a 1086

Núm.: 45/2018
Exp: X2018000073
Ref.: Liquidació taxa anuncis llibret

Núm.: 46/2018
EXP. : X2018000106
Ref.: Aprovació modificacions padró cementiri 2018

Núm.: 47/2018
EXP. : X2018000108
Ref.: Incorporació de romanents 1/2018

Núm.: 48/2018
EXP. : X2018000080
Ref.: Aprovació factures 2/2018

Núm.: 49/2018
EXP. : X201800011
Ref.: Aprovació certificació d’obra 3-8 camí de Fornells

Núm.: 50/2018
EXP. : X2018000110
Ref.: Activitat FAMDAL. Finalització expedient llicència d’activitats.  

Núm.: 51/2018
EXP: X2018000111
Ref.: Liquidació taxa parades 1090 a 1095

Núm.: 52/2018
EXP. : X2018000073
Ref.: Liquidació taxa estands i encargolat fira

Núm.: 53/2018
EXP. : X2018000073
Ref.: Liquidació col·laboradors concurs paletes 

Núm.: 54/2018
EXP. : X2018000113
Ref.: Contracte laboral temporal 2 peons per la fira 2018

Núm.: 55/2018
EXP. : X201800114
Ref.: Liquidació taxa ordenança 19 lloguer sales ús públic.

Els reunits és donen per assabentats.

12è.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ INFORME 
DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏ-
DORS DEL 4T 2017

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Elevar al ple de la corporació l’informe del període mig de 
pagament a proveïdors del 4t trimestre de l’exercici 2017 i que s’adjun-
ta en la present proposta d’acord com a documentació annexa.

ANNEX

"Les dades corresponents al 4t trimestre de 2017 són les següents:

Ajuntament:

Ratio d’operacions pagades: 8,76 dies
Import de pagaments realitzats: 172.986,20 €
Ratio d’operacions pendents: - 13,08 dies
Import de pagaments pendents: 9.415,24 €

Organisme Autònom Museu del Camp i d’Oficis Tradicionals
Ratio d’operacions pagades: -20,06 dies
Import de pagaments realitzats: 3.470,77 €
Ratio d’operacions pendents: - 28,00 dies
Import de pagaments pendents: 1.173,93 €

PMP Global: 
Import de pagaments realitzats: 176.456,97 €
Import de pagaments pendents: 10.589,17 €
PMP Global: 6,89 dies

Conclusió: Es compleix amb el període de pagament a proveïdors, ja 
que el termini és inferior a 30 dies. "

13è.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE 
MOROSITAT DE L’EXERCICI 2017

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Elevar al ple de la corporació l’informe de morositat 
corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2017 i que s’adjunta en la 
present proposta d’acord com a documentació annex.

ANNEX

"Per tant, atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del 
següent:
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Pagaments realitzats en el 2017: 
Per part de l’Ajuntament els pagaments totals realitzats en el 2017 
han estat de 609.928,28€ (1041 operacions), dels quals: 438.389,23€ 
(861 operacions) s’han efectuat dins el termini legal i la resta, 
171.539,05 € (180 operacions) fora d’aquest termini establert per 
la normativa sobre morositat. El període mitjà de pagament ha estat 
de 42,74 dies.

Per part de l’Organisme autònom del museu del camp i oficis 
tradicionals s’han fet pagaments per import de 6.317,69 euros (23 
operacions) tots dins el termini legal i el període mitjà de pagament 
ha estat de 8,03 dies.

Per part de Campllong iniciatives SA ha fer un total de pagaments 
de 3.035,25  euros, dels quals 2.207,47 € (13 operacions) s’han efec-
tuat dins el termini legal i 827,78 € (4 operacions) fora del termini 
establert per la normativa. 

Obligacions reconegudes pendents de pagament a final del pe-
ríode
Per part de l’Ajuntament hi ha 15 operacions pendents de paga-
ment a final del període que es troben dins el període legal de paga-
ment, per import de 9.291,70 euros. I també una operació pendent 
de pagament que es troba fora del període legal de pagament, per 
import de 123,54 euros.  

Per part del Museu del Camp i Oficis Tradicionals hi ha dues ope-
racions pendents de pagament al final del període que es troben dins 
el període legal de pagament, per import de 1.173,93 euros.
A Campllong Iniciatives SA no hi ha operacions pendents de pa-
gament. 

En cap entitat s’han pagat interessos de demora durant el 2017. 

I això és el que informo al Ple de la Corporació."

14è.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ INFORME 
DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2017

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Elevar al ple de la corporació l’informe de l’estat d’exe-
cució corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2017 i que s’adjunta 
en la present proposta d’acord com a documentació annex.

ANNEX

INFORME 

"Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 "Obli-
gacions trimestrals de subministrament d’informació", en els tres 
primers trimestres de cada any, queden excloses del compliment de 
l’obligació de subministrament d’informació trimestral, les Corpora-
cions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la 
informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeu-
tament viu i l’estimació de l’endeutament en els pròxims deu anys, 
per tant el 4t trimestre de l’any no està exclòs del compliment de 

l’obligació de subministrament d’informació trimestral pel que fa al 
compliment de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa i soste-
nibilitat financera.

De la documentació corresponent al quart trimestre 2017 (acumulat 
fins 31/12/2017) i de les previsions calculades dels drets reconegut 
i obligacions reconegudes pel càlcul de l’estimació de la liquidació de 
l’exercici 2017 el resultat obtingut és el següent: 

• En relació a l’estabilitat pressupostària: (Vegeu la taula de la 
pàgina següent)

 • En  relació  a  la  regla  de  la  despesa:  (Vegeu la taula de la 
pàgina següent)

• En relació al nivel de deute viu: (Vegeu la taula de la pàgina 
següent)

La resta de dades es troben a l’aplicació informàtica on s’ha efectuat 
la comunicació. 

15.- 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 que 
els dies 15 de gener i 20 de març va assistir a la Comissió d’Urba-
nisme de la província de Girona. El dia 13 de febrer va assistir com 
a convidat, al tradicional "Ranxo" de Vidreres. El 21 de febrer es va 
reunir amb la Directora General d’Indústria de la Generalitat de Ca-
talunya a la seu del Consell Comarcal del Gironès. A més, informa 
que avui mateix, dia 28 de març s’ha obert al trànsit la carretera 
entre Campllong i Fornells de la Selva. 

16- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES

Pren la paraula el Regidor Sr. Àlex Carrera que comenta que el dia 
11 de març es va fer una actuació teatral dins el cicle "Escenaris" al 
Local Social, per part de la companyia Marionetes Nòmades, amb 
l’Espectacle El tresor del pirata, amb el suport del Consell Comarcal 
del Gironès. També explica que el proper dia 21 d’abril es farà la 
jornada de portes obertes a la llar d’infants. I finalment, que ja s’ha 
tancat la programació del XV cicle de música "Musicant...2018", i en 
breu es podran començar a adquirir les entrades. 

Segueix la Regidora Sra. Sílvia Bosch exposant als reunits que el Taller 
de Memòria que es porta a terme funciona correctament i que els assis-
tents estan molt satisfets. I explica que el 3 de maig a les 6 de la tarda 
es celebrarà l’Assemblea de Jubilats i el dia 9 de juny la Diada del Soci. 

Continua la Sra. Ester Roqueta explicant que ha tingut una reunió a la 
Diputació de Girona en relació a un projecte de millora de la compe-
titivitat territorial, però recorda que a Campllong ja es porta a terme 
de fa dos anys. També informa que s’ha reunit amb l’Alba Llinàs per 
un nou projecte de promoció econòmica del Consell Comarcal. 

Finalment recorda que s’ha hagut d’anular el curs de Zumba Gold per 
manca de participants. 
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F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupostaria Grupo Administración Pública
(En el caso que la entidad esté sometida a Contabilidad Empresarial, el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamen-
te el computable a efectos del Sistema Eropeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad Ingreso 
no financiero

Gasto 
no financiero

Ajustes propia 
Entidad

Ajustes por 
operaciones inter-

nas

Capac./ Nec. 
Financ. Entidad

09-17-038-AA-000 Campllong 1.402.545,70 993.332,55 -356,540,11 0,00 52.673,04

09-17-038-AO-001 Museu d’Eines 
Antigues del Camp i d’Oficis Tradici-
onals

12.725,51 11.456,50 0,00 0,00 1.269,01

Capacidad/Necesidad Financiación de al Corporación Local 53.942,05

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPOSTARIA

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto. 4º Trimestre Ejercicio 2017

Entidad

Gasto 
computable 

Liq.2016 
sin IFS 

(GC2016) 
(1)

Gasto 
inversiones 

financieramen-
te sostenibles 

(2106) 
(11)

(2)= 
((1)-(11))*

(1+TRCPIB)

Aumentos/dis-
minuciones 
(art.12.4) 

Pto.Act.2017 
(INCNorm2017) 

(3)

Gasto inver-
siones finan-
cieramente 
sostenibles 
(2017) (4)

Límite de la 
Regla Gasto 
(5)=(2)+(3)

Gasto 
computable 
Liquidación 

2017 
(GC2017) 

(6)

09-17-038-AA-000 
Campllong 835.670,33 -9.430,70 843.590,66 0,00 6.836,67 843.590,66 836.692,17

09-17-038-AO-001 
Museu d’Eines Antigues 
del Camp i d’Oficis 
Tradicionals

13.252,91 0,00 13.531,22 0,00 0,00 13.531,22 11.450,50

Total de gasto computable 848.923,24 -9.430,70 857.121,88 0,00 6.836,67 857.121,88 848.142,67

Diferencia entre el “Límite de la Regla del Gasto” y el “Gasto computable Liq.2017” (GC2017) (5)-(6): 8.979,21
% incremento gasto computable 2017 s/ 2016:                                                                                           -0,09

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin per-
juicio del cumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad Deuda a 
corto plazo

Emisiones de 
deuda

Operaciones 
con Entidades 

de crédito

Factoring sin 
recurso

Avales ejectu-
ados - reinte-

grados

Con Admi-
nistraciones 
Públicas (1) 

(FEEL)

Total Deuda 
viva al final 
del período

09-17-038-AA-000 
Campllong 0,00 0,00 276.139,67 0,00 0,00 0,00 276.139,67

09-17-038-AO-001 
Museu d’Eines Antigues 
del Camp i d’Oficis 
Tradicionals

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Corporación Local 0,00 0,00 276.139,67 0,00 0,00 0,00 276.139,67

Nivel de deuda viva: 276.139,67

TAULES SOBRE L’INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017  (Correspon a l’acord primer del 
punt 14 de l’ordre del dia) 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

REGLA DE DESPESA

NIVELL DE DEUTE VIU
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Cop d’ull a les actes municipals
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN DE 12 D’ABRIL DE 2018

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 08/03/2018

Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 8 de març de 2018, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors. 

2.1.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA LLUITA I 

CONTROL INTEGRAL DE PLAGUES URBANES. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

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

Subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Giro-
na per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2018 
Període de sol·licitud: fins 13/06/2018
Període de les actuacions: del 01/10/2017 al 30/06/2018
Concepte: rosegadors, insectes i mosquit tigre 
Import de la Subvenció: (finançat el 90%)

2.2.- SUBVENCIONS PER AL SUPORT ECONÒMIC AL 

MANTENIMENT DE PARCS URBANS DE SALUT I XAR-

XES D’ITINERARIS SALUDABLES 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria de suport econò-
mic als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les 
despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de salut, 
publicades al BOP de Girona núm. 56 del dia 20 de març de l’any 
2018. 

3r.- CONTRACTACIÓ MENOR D’ESPECTACLE 
CULTURAL

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar la contractació menor de: 

ARTISTA: GIOrquestra 
ESPECTACLE: BLAUMUT i GIOrquestra
DIA/HORA/LLOC: 31 d’agost de 2018, a les 21.30 h. a la Plaça Ca-
talunya
PREU: 11.000,00 € més IVA

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

4t.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTA-
CIÓ DEL SERVEI DE CASAL D’ESTIU. INICI LI-
CITACIÓ. Expedient núm.: X2018000121  

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Parti-
culars i de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte i que 
consten a l’annex d’aquest acord. 

SEGON.  Publicar l’anunci de licitació en el perfil de contractant 
amb el contingut contemplat en l’annex III de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.

• El Regidor d’ensenyament i tinent d’alcalde manifesta que per 
poder informar a la població i realitzar les inscripcions del casal 
d’estiu es necessita poder adjudicar més ràpidament el contracte, 
i per això demana tramitar-lo pel procediment urgent i d’aquesta 
manera poder reduir els terminis a la meitat. (Consta a l’annex 
d’aquest certificat el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
modificat).
    
• La resta de membres de la Junta mostren la seva conformitat amb 
la modificació.

5è. APROVACIÓ ANNEX 3 ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 29 GENERAL REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer.- Aprovar els preus públics per les entrades del festival de 
música Musicant...2018 a l’Annex 3 de l’Ordenança General de Preus 
Públics.

ANNEX 3
PREUS PÚBLICS PER LES ENTRADES DEL XV MUSI-
CANT... 2018

Concert núm. 1: Roger Padullés: Emili Vendrell, la veu d’un 
poble
Dimarts 28 d’agost
Preu entrada anticipada: 12 €
Preu entrada a guixeta: 15 €

Concert núm. 2: Port Bo, Indira Ferrer i Gina Espolet: L’hom-
me de la guitarra (homenatge a Josep Bastons)
Dimecres 29 d’agost.
Preu entrada anticipada: 12 €
Preu entrada a guixeta: 15 €

Concert núm. 3: Biel Majoral: de la Rel a la Flor
Dijous 30 d’agost
Preu entrada anticipada: 12 €
Preu entrada a guixeta: 15 €
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Concert núm. 4: Blaumut + GIOrquestra
Divendres 31 d’agost
Preu entrada anticipada: 18 €
Preu entrada a guixeta: 20 €

Concert núm. 5: Les princeses Barbudes: Sempre de 
vacances
Diumenge 2 de setembre
Preu entrada: 3 €

Pack 5 concerts: 50 €. 

6è.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes –NRE 
E20180100531 al E20180000736 - per tal de que els reunits es donin 
per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE 26 D’ABRIL DE 2018

1r.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GE-
NERAL 2016

Els reunits per unanimitat ACORDEN:
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte General de la Corpo-
ració corresponent a l’exercici de 2016 integrat per:

    a) El de la pròpia Entitat Local
    b) El de l’Organisme Autònom: Museu d’Eines Antigues del Camp i 
d’Oficis tradicionals de Campllong
    c) El de la societat mercantil de capital íntegrament propietat de 
l’Entitat Local: Campllong Iniciatives, S.A.U

SEGON.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esde-
vinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, mitjançant la forma que s’estableix en la 
pròpia resolució de la Sindicatura.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN DE 10 DE MAIG DE 2018

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 12 D’ABRIL 
DE 2018

Els reunits per unanimitat ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió de data 12 d’abril de 2018, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors.

2n.- XARXA LOCAL DE TRIBUTS DE LA DIPUTA-
CIÓ DE GIRONA. APROVACIÓ COMPTES DE RE-
CAPTACIÓ 201

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

Primer – Aprovar el compte de recaptació de tributs municipals cor-
responents a l’exercici de 2017 lliurats per la Xarxa Local de Tributs 
de la Diputació de Girona – XALOC -, el resultat resumit del qual és 
el que segueix:

VALOR PENDENT INICIAL TRIBUTS MUNICIPALS 353.932,99

QUOTES URBANÍSTIQUES LES 
FERRERIES

  12.547,16

VALOR PENDENT INICIAL XALOC:                                       366.480,15

CÀRRECS           847.202,53

BAIXES                                                                            47.158,69

INGRESSOS TRIBUTS MUNICIPALS      483.044,86

INGRESSOS QUOTES URBANÍSTIQUES LES FER-
RERIES

12.547,16

PENDENTS A 31/12/2017 670.931,97

                                              

3r.- SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER LA 
REDACCIÓ D’UNA MEMÒRIA DE REFORÇ DEL 
PONT EXISTENT AL REC MADRAL

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Sol·licitar del Consell Comarcal del Gironès assistència 
tècnica per a redacció de la memòria valorada per a la reparació del 
pont del Rec Madral amb una llosa de formigó que ha de servir per 
per a reforçar-lo. 

4t.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes –NRE 
E20180100737 al E20180000937 - per tal de que els reunits es donin 
per assabentats. 
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ACTUACIONS DE MANTENIMENT A 
L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
El mes de febrer es varen realitzar petites actuacions de man-
teniment al campanar de l’Església, tals com l’arranjament del 
martell de la campana, la col·locació de xarxes per evitar l’en-
trada de coloms al campanar, entre d’altres accions.

Durant aquests mesos s’han realitzat diverses actuacions als 
camins públics rurals. S’han substituït algunes senyals verti-
cals de limitació de la velocitat al camí de la Bruguera i s’han 
tornat a col·locar les bandes reductores de velocitat al camí 
de Llebres a Fornells, a l’alçada de Can Mas de Baix,  per fer 
reduir la velocitat als vehicles que hi circulen.
Als camins del Cementiri i de Can Bosch s’han arranjat diver-
sos flonjalls, de dimensions importants, que hi havia en el pa-
viment d’asfalt a causa del pas de vehicles pesants i de les 
arrels dels arbres que aixequen el paviment del camí.
També s’ha realitzat la sega dels marges de diversos camins, 
per tal de garantir la visibilitat i seguretat dels vehicles i usua-
ris; entre d’altres actuacions.

ACTUACIONS DIVERSES ALS CAMINS 
PÚBLICS RURALS

Durant el març es van realitzar actuacions de manteniment 
a l’edifici Local Social. Entre altres accions us destaquem les 
següents: es van pintar les parets interior de la nova botiga, es 
van col·locar sòcols arrencats i es van realitzar diverses actu-
acions per garantir les mesures de seguretat contra incendis 
a l’edifici. Per una altra banda, també es va substituir la caixa 
extractora de la campana, es va arreglar el fals sostre de la 
cuina i, epr últim, es va canviar un vidre trencat de la façana 
sud vidriada.

MILLORES I EQUIPAMENT ALS EDIFICIS MUNICIPALS
A l’abril, al Local Social es va col·locar una planxa d’inoxidable 
polida a la barana de l’escala, concretament en el tram inclinat, 
per garantir la seguretat dels usuaris del Local. També s’han 
col·locat reixes metàl·liques de protecció a les dues finestres 
del magatzem situat a la planta semisoterrani del Local Social.
Al consultori mèdic municipal s’ha substituït un vidre d’una fi-
nestra que estava esquerdat. 
I durant el maig s’ha doblat l’ombreig del pati de la Llar d’In-
fants municipal, que ha passat a 65 m2.

Al nucli urbà s’han arranjat les pilones del carrer Església i 
del carrer de Can Pou. També s’han realitzat actuacions de 
reparació i de substitució dels fanals d’enllumenat públic del 
nucli urbà aixafades per vehicles. S’ha instal·lat una nova boca 
de reg al carrer Església, entre el Local Social i la Plaça Cata-
lunya. Pel que fa al parc infantil de davant l’Ajuntament, s’han 
canviat les cordes de l’escalador que estaven molt malmeses i 
s’han arreglat les cistelles de bàsquet de la pista poliesportiva. 

ACTUACIONS DIVERSES AL SISTEMA 
VIARI I A PARCS INFANTILS
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El fred de l’hivern no ha fet aturar els cursos, tallers i activitats 
programades al Local Social. 

Al gener, amb l’entrada de l’any, hi ha hagut un seguit de canvis 
en la coordinació del Local Social. La nostra estimada Sara ha 
començat un nou i desitjat camí professional que ens ha obligat 
a buscar una substituta. La petjada deixada per la Sara és molt 
profunda, com tots bé sabeu. Durant gairebé set anys ha estat el 
pilar del Local Social. La seva empenta, les seves ganes de fer co-
ses i fer-les bé, la seva estimació per la gent i el seu arrelament 
al municipi fa que es faci estrany entrar al Local i no trobar-la.  

No patiu que no us ha oblidat, els seus consells i els seus sug-
geriments, en la distància, fan que la seva substitució sigui una 
mica més lleugera.

LOCAL SOCIAL

El febrer ha estat de moviment tot i el tancament del Restaurant 
del Local Social i les petites reformes que s’hi han realitzat, s’ha 
mantingut el funcionament habitual de les activitats.

Durant el març les activitats no han cessat i dins de la progra-
mació d’escenaris arreu de la província hem pogut comptar amb 
l’obra de Titelles: "El tresor del pirata", de la companyia Mario-
netes Nòmades, que va fer gaudir als petits i a més d’un gran. 
Per segon any consecutiu es va celebrar una nova edició de la 
Festa de la Dona, amb un sopar acompanyat d’un animat ball.

L’abril  començava amb La Festa de primavera de Campllong on 
el Local Social obre de bat a bat les seves portes per rebre un 
bon nombre d’activitats: exposicions, presentacions de llibres, 
concursos de pintura ràpida i fins i tot un planetari!

A final de mes, un drac poc ferotge ens anunciava un parell d’ac-
tivitats extraordinàries per celebrar Sant Jordi. La setmana de 
Sant Jordi es va iniciar amb un taller de punts de llibres amb la 
temàtica de dracs, princeses, cavallers i llibres. Uns dies des-
prés unes petjades d’animals van guiar als alumnes de la Llar 
d’Infants Municipal El Tractoret fins al Local Social on els espe-
rava l’escriptora Montse Vila per explicar-los un munt de contes 
d’animals.   

"El tresor del Pirata", de la Cia. Marionetes Nòmades.Taller de punts de llibre

"Cabretes al país de les Meravelles", amb Montse Vila
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Deixem un altre trimestre enrere, el qual vam finalitzar celebrant el Carnestoltes. Grans i petits ens vam disfressar d’abelles i vam 
ballar i cantar! Aquí en teniu un recull de fotos. Fins a  la propera! 

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
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Com ja us anticipàvem en el nostre últim es-
crit de la revista, la secció de ciclisme enca-
ràvem el 2018 carregats d’energia, i amb el 
principal objectiu d’organitzar una nova mar-
xa de BTT. I així va ser, el 4 de febrer passat 
va tenir lloc al poble la I marxa Hivernal-Me-
morial Joan Vergara. Els dies anteriors a la 

marxa van estar plens de nervis i preocupacions ja que a part de 
l’ineludible fred del mes de febrer, ens vam trobar amb una set-
mana plujosa, molt plujosa. Les preinscripcions no portaven cap 
bon auguri perquè el dia abans de la cursa no arribàvem a les 100 
inscripcions. El dia va començar fred,  ple de núvols amenaçadors 
i amb tot el terreny enfangat. Però a vegades les ganes ho són tot 
i fins a 240 bikers es van desplaçar fins a Campllong per prendre 
part de la sortida. No cal dir que la cursa va ser dura. De fet ja 
l’havíem preparada amb aquestes intencions però que la pluja 
aparegués a mitja cursa i l’estat del terreny no va ser mèrit nos-
tre. Les mostres de felicitació rebudes per part dels participants 
així com la gran assistència tot i les circumstàncies ens anima 
a seguir treballant i ja podem anunciar que el proper 2019 és la 
nostra intenció reeditar la marxa.

AE CAMPLLONG
Com que la feina ja està feta i el nostre objectiu principal és gau-
dir de la bicicleta, ara els membres dels club ens podem dedicar 
a participar en les diferents curses organitzades per la resta de 
clubs. I, tot i que quasi cada cap de cap de setmana tenim algun 
dels nostres corredors en una o altra marxa, en volem destacar 
un parell de prou significatives. La primera d’elles és la marxa de 
Sant Jordi Desvalls, on el C.C.Campllong va aconseguir el premi 
al club amb més participants inscrits, un total de 17 socis i ens 
van premiar amb un xai. Aprofitant aquest premi vam organitzar 
un esmorzar amb tot el club i amics de la bici. L’altra marxa és 
l’Empordà Extrem, cursa per etapes que es va celebrar els dies 
21 i 22 d’abril, en la qual tots els corredors vam haver de comple-
tar un total de 137 km, amb 4.160 metres de desnivell acumulat i 
on també vam ser el club amb més inscrits. Aquesta vegada eren 
7 corredors i els van obsequiar amb una samarreta promocional 
de la marxa. Cal explicar que dels 7 corredors, tots van acabar 
les tres etapes dignament. 

Aquest estiu es presenta plagat de curses i marxes, tan de BTT 
com de Ciclisme de carretera i esperem poder tenir-hi represen-
tants del C.C.Campllong a la majoria.

Hem passat un hivern fred, com feia temps que molts no recordà-
vem. No per això s’ha deixat de realitzar activitats al Casal de Ju-
bilats amb les sessions de "Gimnàs de manteniment" i les classes 
d’"Informàtica avançada" han continuat fins i tot amb un segon 
curs.
 
Al gener ens vàrem trobar amb la sorpresa de la marxa de la Sara 
i la incorporació d’una nova dinamitzadora, la María José. Ens ho 
van comunicar en el primer ball de l’any, una cita quinzenal de 
retrobament i gresca. 
 
El febrer ha estat un mes complet. En una setmana es va fer el  
ball de carnaval i la sortida al Circ Internacional Elefant Blanc. El 
ball de carnaval va comptar amb una afluència considerable de 
gent tenint en compte el fred que feia aquella jornada, tot i que 
foren poques les persones que es van atrevir a venir disfressats. 

Els més valents van ser obsequiats amb un detall per la seva origi-
nalitat en les diverses disfresses. Al cap de pocs dies ens trobàvem 
sota la carta del circ admirant i meravellant-nos de les diferents ac-
tuacions realitzades per artistes tant nacionals com internacionals. 
Vàrem xalar com infants i vàrem patir el que no està escrit amb els 
equilibris  a gran alçada. Per recuperar-nos de tantes emocions 
van anar tots plegats a fer un dinar de Germanor al Bon Acull.

El març i l’abril ens han passat gairebé volant entre tallers de me-
mòria, berenars i àpats diversos que sense adonar-nos ens ha 
plantat a la primavera.

Han estat mesos intensos, trobarem a faltar a la Sara però la 
María José és molt simpàtica i ha procurat que no perdéssim el 
servei en cap moment. Estem segurs que totes dues tindran molts 
èxits en les seves noves tasques.

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
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Enguany hem realitzat una nova edició dels tallers de memòria per 
a majors de 65 anys. Tot un èxit. És una activitat que ajuda al mante-
niment de la memòria, fonamental per combatre l’irresistible seden-
tarisme intel·lectual. Actualment no hi ha dubte que l’entrenament 
en habilitats memorístiques, ja sigui individual o grupal, proporciona 
una millora important en la qualitat de vida. S’ha demostrat que la 
seva permanència en el temps és beneficiós per a l’estimulació cog-
nitiva. Per tant, és important que anualment hi assistim.
 
La principal finalitat del taller de memòria és optimitzar el funcio-
nament cognitiu ja que l’edat avançada amb freqüència ho dificulta. 
En aquests últims anys s’han desenvolupat tota una sèrie d’estra-
tègies, models i formes d’intervenció basades en la neuroplastici-
tat o, el que és el mateix, la rehabilitació cognitiva.

Totes les teràpies o intervencions psicosocials aplicades a la gent 
gran deriven mitjançant diferents enfocaments, models, i múltiples 
tècniques i activitats que són utilitzades en els tallers de memòria.

Es tracta d’espais d’aprenentatge que pretenen minorar els canvis 
cognitius associats a l’edat i al mateix temps proporcionen estra-
tègies que milloren la capacitat de memoritzar.  Són classes teòric-
practiques, amb material didàctic per treballar en les sessions.

Els tallers de memòria són programes d’intervenció amb una 
efectivitat demostrada per rigoroses investigacions científiques i 
estan impartits per professionals altament formats del món de la 
psicologia.

TALLERS DE MEMÒRIA
En altres temps aquesta pràctica s’enfocava exclusivament al trac-
tament de diferents patologies. Actualment, tot el contrari, el seu 
enfocament és preventiu i totalment extensiu a la població sana.

Assistir a tallers de memòria no implica tenir deteriorada aquesta 
competència psíquica sinó estar interessat en cuidar-la. La memò-
ria és una capacitat bàsica per al manteniment de la qualitat de 
vida. Cuidar-la per tant és primordial per un envelliment sa. Entre 
altres avantatges, a més, fa possible adquirir coneixents abans ig-
norats, estar al dia respecte a fets o notícies de l’actualitat.

Relacionar-se amb persones que busquen preservar el seu funci-
onament cognitiu és una acció preventiva cap a un envelliment ac-
tiu. Les relacions interpersonals són un component essencial en la 
cura de la salut. Una sòlida xarxa social ajuda a preservar la ment, 
mentre que l’aïllament o percepció de soledat l’atrofien.

El servei de podologia va dirigit a tots els habitants del poble, 
es realitza al consultori mèdic de Campllong de 18h-20h o a 
domicili de 16h-18h, el primer i últim dimarts de mes.  Les per-
sones interessades a demanar hora poden trucar a l’Ajunta-
ment o per mail (en teniu les referències a l’agenda mensual). 

La podologia, com la majoria de les ciències de la salut, ha experi-
mentat grans transformacions en el transcurs dels últims anys, tant 
en l’aspecte acadèmic com en el social. El podòleg és el facultatiu 
especialista que diagnostica i tracta les diferents afeccions, defor-
macions i malalties dels peus, a través de tractaments pal·liatius, 
ortopèdics, físics, farmacològics, propis de la seva especialitat. 

L’Ortopodologia: tractament no quirúrgic dels trastorns biome-
càniques de extremitats inferiors.
 
Quiropodologia: tractaments no cruents dels peus causat per 
trastorns sistèmics, tal com la diabetis, reuma, vascular, ungles 
encarnades, úlceres...

Biomecànica: estudi de la marxa i les alteracions que poden pre-
sentar els peus en la seva deambulació.

Podologia pediàtrica: diagnòstic i tractament als problemes dels 
peus dels nens, tal com el peu pla, trastorns congènits o heredita-
ris o lesions traumàtiques. 

Podologia geriàtrica: el pas del temps i les agressions no corre-
gides fan que els peus de la gent gran requereixin una adequada 
atenció per mantenir una bona mobilitat. 

Podologia esportiva: prevenció de lesions en esportistes per aju-
dar a optimitzar l’exercici mentre es minimitza les lesions.

Segons els estudis, en general les dones pateixen més problemes 
de peus que els homes al llarg de la vida.  Entre les causes hi ha l’ús 
de calçat inadequat i una manca de cures. Els problemes dels peus 
estan en proporció epidèmica. Per tant, cal una conscienciació, 
prevenció, responsabilitat i acció. Són les claus de la salut del peu.

CONSULTA DE PODOLOGIA
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Benvolguts Campllonecs/ques aquesta vegada en vista de 
l’ús que fem dels contenidors de les escombraries us en fa-
rem cinc cèntims de les restes que van a cada contenidor. 

El contenidor groc
• És el contenidor dels envasos lleugers. Hi poden anar les 
ampolles i els taps de plàstic, els tetrabrics, les llaunes, les 
bosses de plàstic, i els envasos d’alumini i acer.
• No s’hi poden llençar envasos bruts o plens. Tampoc admet 
porexpan, aerosols, pots metàl·lics de pintures o productes 
químics, pneumàtics, petits electrodomèstics i productes d’in-
formàtica que contenen tinta.

El contenidor blau
• Només s’hi pot llençar paper i cartró separat i plegat.
• No s’hi poden llençar mocadors usats, papers tacats d’oli,   
envasos tetrabric ni paper d’alumini.
• Els papers, llibretes, diaris o revistes que s’hi llencin no po-
den tenir cap element plàstic ni metàl·lic (carpetes, espirals, 
fundes, grapes...).

El contenidor verd
• Hi podem llençar envasos de vidre.
• Abans de fer-ho, és important que retirem les etiquetes i 
els taps.
• Al contenidor no s’hi poden llençar làmpades fluorescents, 
ja que tenen components químics. Tampoc s’hi poden llençar 
bombetes, ceràmica, miralls o vidres de finestra.

• També és important no llençar els envasos de vidre retor-
nables. Correctament rentats, poden reutilitzar-se fins a 60 
vegades amb una despesa que no arriba al 5% del cost del 
reciclatge. A les deixalleries es recullen ampolles de cava, que 
poden ser reutilitzades.
 
El contenidor beix
• És el dipòsit especial per a les restes de menjar. També s’hi 
pot tirar paper de cuina i tovallons de paper usats.
• No s’hi poden llençar burilles, compreses, bolquers, pols 
d’escombrar, paper o cotó fluix.
• Per utilitzar aquests contenidors, l’ideal és tenir a casa un 
cubell especial si s’utilitzen bosses, han de ser de paper o de 
plàstic biodegradable.
• Aquestes restes orgàniques podran tractar-se en plantes 
de compostatge que donaran com a resultat compost orgànic 
o biogàs.

Per a qualsevol dubte que tingueu sempre podreu utilitzar el 
servei de la deixalleria mòbil que posem a la vostra disposició 
cada segon dissabte de mes o portar el que volgueu a la deixa-
lleria de Cassà de la Selva en algun dels viatges que tots fem 
cada dia. També recordar-vos que disposeu d’un contenidor 
especial per a poda a l’esplanada on celebrem la fira just al 
costat del pavelló.

Gràcies per l’esforç i continuem millorant entre tots el nostre 
medi ambient.

MEDI AMBIENT: QUÈ VA A CADA CONTENIDOR?

Com és habitual a Campllong des de ja fa quasi trenta anys, es 
va fer la Reunió de poble el dissabte 12 de maig passat,  aquest 
any amb una miqueta de retard a causa de l’endarreriment per 
qüestions tècniques en l’aprovació del pressupost 2018.

La reunió d’enguany és va plantejar per l’Ajuntament com 
una trobada de veïns en la qual si bé qui portava el de-
bat i el gruix de les exposicions era l’Alcalde, els regidors 
varen fer totes aquelles intervencions que els va convenir 
per matisar actuacions o punts de vista. La reunió va anar 
acompanyada d’una projecció de fotos i vídeo en les quals 
es podien veure diverses realitats dels veïnats, carrers o 
instal·lacions del  municipi, fent l’estona més distreta. Les 
cadires es varen disposar de manera circular davant de la 
pantalla i deixavem els intervinents proposats en posició 
central respecte al públic.
 
Potser l’explicació dels números del Pressupost 2018 va ser  
la part més llarga de la xerrada. En tot cas, els membres de 

l’Ajuntament varen intentar dissipar qualsevol dubte. També 
el nou format dels Pressupostos Participatius va ser una part 
de les diferents explicacions que és varen donar per part de 
l’executiu als assistents.

Com cada any, els assistents a la reunió varen fer una gran 
quantitat d’intervencions que varen ajudar a  acabar de cla-
rificar els diferents punts tractats en aquesta trobada anual 
de veïns, que enguany va durar 1 hora i ¾, aproximadament, 
i va acabar amb un piscolabis/berenar a peu dret on es varen 
acabar d’intercanviar opinions entre els assistents a l’acte.

A l’Ajuntament no podem fer res més que refermar-nos en el 
paper moderador, inclusiu, participatiu i creiem que necessari 
per a una comunitat petita com la nostra d’exposar any a any, 
les necessitats i buscar les solucions de forma participada en-
tre tots els veïns que tinguin també aquesta inquietud. Per això 
ús emplacem a tots els veïns a assistir a la propera Reunió 
anual de poble 2019.

REUNIÓ DE POBLE 2018
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La Fira és ja una cita ineludible per als milers de visitants que 
any rere any ens són fidels. En els darrers anys el públic s’ha 
anat diversificant i el que antigament era un referent per a la 
gent del sector agrícola i ramader, s’ha convertit en un esde-
veniment social i turístic de primer ordre. La fira és ideal per 
venir a passar el dia en família; petits i grans poden gaudir 
d’una àmplia oferta comercial i d’oci on l’eix vertebrador és 
l’agricultura, la ramaderia i el món rural, sumant sinèrgies en-
tre tradició i modernitat.

Enguany, el recinte Firal disposava de 40.000 metres quadrats, 
amb un centenar d’estands comercials a la Fira multisectorial 
amb maquinària agrícola i ramadera, vehicles i utillatges in-
dustrials, parament de la llar, jardineria, serveis... També hi 
havia una àmplia mostra i venda de productes artesans. I dues 
àmplies zones infantils, una d’atraccions i una altra d’inflables, 
jocs tradicionals i un planetari, entre d’altres, amb un total de 
2.000 metres quadrats.

Una fira plenament consolidada com a veritable aparador de 
l’activitat econòmica i social, però no solament del municipi 
de Campllong i rodalies, sinó de tota la província ja que tota 
la vitalitat econòmica, social i cultural s’ha mostrat a l’espai 
dedicat, com cada any, a la Fira Comercial i Carpa coberta, 
en les parades de venda de productes artesans, demostració 
d’oficis artesanals, exposicions de maquinària agrícola antiga, 
exposicions de maquinària agrícola i industrial i mercat d’oca-
sió, amb expositors d’arreu de Catalunya.

L’organització va habilitar 50.000 metres quadrats destinats a 
pàrquing, així com un menjador amb capacitat per a 500 per-
sones per a servir esmorzars dinars i berenars.

A banda de la mostra firal, es van celebrar també tots els con-
cursos i activitats programats per la jornada. 11 parelles van 
participar al 22è concurs de paletes. Els concursants van ha-
ver de construir una volta de canó amb un arc ogival a la cara 
principal, sobre una base de 4 pilars. Els guanyadors van ser la 
parella formada per Josep Mª Vilà i Josep Ribas.

El Concurs morfològic de burro català, es va celebrar al matí i 
va comptar amb la participació de 35 caps de bestiar.

A la tarda, 88 tractors antics –de l’any 1965 cap a endarrere-,  
van participar a la ja tradicional tractorada, una trobada que 
enguany arribava a la 24a edició i que va fer un recorregut 
de 20 quilòmetres pels pobles veïns de Riudellots de la Selva, 
Caldes de Malavella i Sant Andreu Salou. 

Altres activitats que es van celebrar el dissabte van esser el 
concurs de maquinistes, amb 27 participants que van haver de 
demostrar la seva habilitat manejant maquinària de construc-
ció. El guanyador del concurs va ser Cesc Ayats. 

També es va celebrar el concurs de pintura ràpida amb un to-
tal de 20 participants que es van repartir per tot el recinte firal 
per captar amb els seus pinzells la frenètica activitat de la fira.

FIRA DE PRIMAVERA: CAMPLLONG, APARADOR DEL MÓN RURAL
Durant tot el matí va tenir lloc una trobada de puntaries d’ar-
reu de comarques gironines, amb més de 80 participants.

A la tarda es va celebrar una gimcana de cavalls i es va fer l’en-
trega dels premis del concurs de ratafia, on hi va haver 20 partici-
pants. El guanyador va ser la Rosa Costa, de Fornells de la Selva.

Una de les novetats d’enguany, la cursa de mules, va tenir molt bona 
acollida entre el públic que va passar una estona molt divertida.

El diumenge el temps ja no va aguantar i es van poder celebrar 
la majoria d’activitats fins al migdia però a la tarda la pluja va 
obligar a anul·lar la majoria d’activitats previstes a l’aire lliure.

I tot i el xim-xim que va anar fent al matí, des de primera hora 
els visitants, sobretot famílies, que van venir van gaudir tant 
de la Fira Multisectorial, com de les diferents activitats orga-
nitzades. Destaquem el 36è Concurs Morfològic de Vaques de 
Raça Frisona, a la qual van participar una quarantena de caps 
de bestiar de 9 explotacions lleteres del Gironès, la Selva, Baix 
Empordà i Maresme. La Vaca Gran Campiona d’enguany va ser 
la Raset Anita Richman, un magnífic exemplar adult de l’explo-
tació Can Raset de Vidreres. 

Un dels altres concursos que es mantenen des dels inicis de la 
fira és el 36è concurs de treball monogràfic de ramat amb gos 
d’atura català, que va comptar amb un nombrós públic curiós 
per veure treballar el pastor i el gos amb el ramat. 

Durant el matí també es va dur a terme la trobada de cotxes 
clàssics, el concurs social d’enganxe, el torneig de bitlles ca-
talanes o la trobada de plaques de cava. A la tarda la pluja va 
obligar a suspendre les activitats a l’aire lliure. Tot i així, alguns 
visitants van aprofitar per acabar de passar la jornada a la fira 
visitant els espais coberts com la carpa comercial, la demostra-
ció d’oficis artesans del pavelló, la desfilada de vestits d’època, 
l’exposició de ratafia, o les diferents exposicions de pintura i art 
i l’exposició de quadres del concurs de pintura ràpida.

Durant tot el cap de setmana els visitants també van poder 
degustar diferents elaboracions amb cargols dels restaurants 
del municipi a l’Encargola’t. Unes jornades gastronòmiques 
que s’han celebrat per tercer any consecutiu i que van tenir 
molt bona acollida entre els visitants.

L’organització celebra l’èxit d’activitats com les jornades gas-
tronòmiques del cargol Encargola’t, la zona infantil on els més 
petits es van divertir molt i també el tren turístic habilitat per 
a visitar el museu del camp. Iniciatives que s’han implementat 
els darrers anys i que de ben segur tindran continuïtat en les 
properes edicions.

L’organització també agraeix la seva implicació a tots els parti-
cipants i visitants i molt especialment a totes aquelles persones 
que col·laboren desinteressadament en l’organització de la fira, 
fent possible que un altre any la Fira Comarcal de Primavera de 
Campllong, tot i l’anunciat mal temps, hagi estat un èxit.



El gra i la palla A27

La  vida del poble



28
El gra i la palla

La vida del poble

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.

Des de l’Ajuntament de Campllong volem felicitar a tots/es els 
components del grup xou del Foment Deportiu Cassanenc que 
han quedat en 6a posició en el darrer Campionat d’Europa ce-
lebrat a Lleida. Aquesta 6a posició en un Europeu suposa el 
millor resultat assolit mai pel club.

EL FOMENT DEPORTIU CASSANENC, 
6È A EUROPA
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DEIXAR DE FUMAR

SALUT
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LA RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ:

- Dijous, 15 de juny
- Divendres, 20 de juliol
- Divendres, 17 d’agost

LA NETEJA VIÀRIA SERÀ:
 
- Divendres, 6 de juliol
- Divendres, 24 d’agost 
- Dimecres, 29 d’agost 

 

ACTIVITATS:

DIADA DEL SOCI DEL CASAL DE JUBILATS 
 
Dissabte, 9 de juny

Ajuntament de Campllong

REVETLLA DE SANT JOAN

Dissabte, 23 de juny, a les 9 del vespre

FESTA MAJOR

Del 24 al 27 d’agost

MUSICANT

Del 28 d’agost al 2 de setembre

BALLS DE JUBILATS

(preu: 7€ socis; 8€ no socis)
 
Juny: Els dimecres 13 i 27  
Juliol: Els dimecres 11 i 25 
Agost: El dimecres 8 d’agost

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

AQUEST PROPER TRIMESTRE...

SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
És  ben cert que ja hem par-
lat d’aquest recurs en alguna 
altra edició d’El Gra i la Palla 
però des de Serveis Socials 
som coneixedors dels resul-
tats i de la protecció que pro-
porciona el servei de teleas-
sistència a les  persones que en gaudeixen els beneficis. I per 
aquest motiu no ens cansarem mai de fer una bona difusió.

El Servei Local de Teleassistència que ofereix la Diputació de 
Girona a través del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, 
és un servei públic d’atenció domiciliària de les persones grans 
o amb discapacitat que viuen soles o passen moltes hores  so-
les. Aquest servei millora la qualitat de vida de les persones 
usuàries en oferir companyia, seguretat i atenció permanent 
les 24 hores del 365 dies de l’any, que li permeten poder 
viure a casa seva amb tranquil·litat. 

COM FUNCIONA?
Prement el botó del polsador contacta directament amb el 
Centre d’Atenció de Teleassistència sense necessitat de des-
penjar el telèfon ni marcar cap número, i parlar des de qual-
sevol punt de casa amb els professionals del servei. Pot ba-
nyar-se i dormir amb el polsador. S’ofereixen atencions com el 
seguiment personalitzat en cada cas. Tan sols cal disposar de 
línea telefònica fixa.
 
ON ES POT DEMANAR?
Les persones interes-
sades poden adre-
çar-se als serveis 
socials del seu ajun-
tament, on valora-
ran la necessitat del 
servei i en cas d’as-
signació se’n farà la 
sol·licitud.

SERVEIS SOCIALS




