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Carta de l’alcalde

Crec que cal parlar-ne. Estem en un poble que està en-
voltat de natura per tots costats: camps, boscos i rieres. 
El normal doncs és que estimem aquest bé que podem 
veure, olorar i palpar a diari. 

En tot cas però voldria distingir entre allò que hi és de 
fa temps, els arbres dels boscos, de ribera i, sobretot, 
aquells que tenen un plus per la seva originalitat o anti-
guitat; i aquells altres que no són ni tan sols arbres au-
tòctons, sinó plantats per fer maco. Per seguir aquesta o 
aquella normativa, pla  o projecte i que són d’una espècie 
o altra perquè un determinat tècnic així ho va decidir. 

Doncs bé, aquest estiu, i seguint el que deia el pressu-
post municipal d’enguany, s’ha portat a terme la tallada 
de dos arbres a l’entrada del poble. Un d’ells va provocar 
una avaria a la xarxa d’aigua potable i l’altre comença-
va a aixecar la vorera. S’han substituït per altres menys 
agressius. S’ha fet el mateix amb tots els plàtans del Po-
lígon Les Ferreries, amb el corresponent tractament per 
recuperar-los per al seu aprofitament energètic. 

El que en el seu moment els tècnics varen creure -que 
posar plàtans al carrer principal del polígon, li donarien 
un caràcter més amable i el farien més integrat al terri-
tori-  ha esdevingut un desencert total. Ara fa tres anys 
vàrem començar a descobrir arran d’un embossament, 
que les seves arrels entraven a l’interior de les canona-
des del clavegueram i que aixecaven els paviments de les 
voreres.

Segurament si l’any passat haguéssim tingut disponibili-
tat pressupostària (s’havia de preveure l’arrencada, però 
també el replantar, el rec automàtic, etc) ja n’hauríem 
anticipat l’arrencada al 2017 però l’hem hagut de dur a 
terme aquest 2018. Esperem haver encertat amb el re-
canvi triat, la "Lagestroemia Indica". És un arbre de  crei-
xement molt lent que està florit durant mesos. Tot i que 
de moment només hem pogut refer un costat del camí 
creiem que donarà una imatge  més enjardinada del Polí-
gon i deixarà que la llum dels fanals arribi a terra. O sigui, 
que tan de dia com de nit serà com més clar, més ampli.

He cregut oportú donar aquesta explicació directa a tots 
els ciutadans perquè en el seu moment tant jo com l’Ajun-
tament vàrem rebre trucades de sorpresa pel fet de l’ar-
rencada i també d’altres de felicitació. En tot cas, crec 
que tot serà a fi de bé tan per l’actuació feta com per la 
gent que se n’ha preocupat o alegrat. A finals d’aquest 
any o a primers del any vinent és completarà la nova 
plantada d’arbres. També haurem d’escometre la repa-
ració de les voreres aixecades o trencades. 

Aquest fet coincidirà, amb més o menys encert tempo-
ral, amb la prolongació del carril bici de Fornells fins a la 
carretera i l’obertura del Carril bici/ruta verda de Riude-
llots. A la fi totes aquestes actuacions s’emmarquen en el 
fet de voler tenir més i millor comunicacions incentivant 
al màxim possible, i dintre de les nostres possibilitats 
econòmiques, la mobilitat sostenible i les rutes de salut, 
tan sigui per a la gent del nostre municipi com per a tots 
aquells que vulguin aprofitar les nostres infraestructures 
per gaudir-ne. Vull recordar que moltes de les nostres 
actuacions en aquests temes s’han pogut portar a terme 
gràcies a les aportacions d’altres administracions supra-
municipals. Us desitjo salut i sort.
      
L’alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

POLÈMICA???
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE 31 DE MAIG DE 2018

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE 
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE MARÇ DE 
2018 I EXTRAORDINÀRIA DE 26 D’ABRIL DE 2018

Els reunits per unanimitat acorden l’aprovació de l’esborrany de l’ac-
ta de la sessió ordinària de data 28 de març de 2018 i extraordinària 
de 26 d’abril de 2018.

2.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA CONTRACTA-
CIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECO-
MUNICACIONS AMB LOCALRET

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campllong al pro-
cediment de contractació centralitzada de serveis de telecomunicaci-
ons que durà a terme el Consorci Localret, tot assumint el compromís 
de complir les obligacions que se’n derivin.

SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET 
perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Campllong, pu-
guin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves 
dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a  
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmen-
tada informació.

La documentació i informació obtingudes, així com la informació 
d’accés a les plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter 
confidencial i no podran ser objecte de reproducció total o parcial 
per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni 
edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit 
d’execució d’aquest procediment de contractació.

La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al 
conveni referit en l’acord primer.

TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest AJUN-
TAMENT preveu destinar a la contractació centralitzada de serveis 
de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d’un import 
de 8.000.- IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen:

Adhesió Lot Import/any (€)
X 1 Veu i dades en ubicació fixa 7.500 €

X 2 Telecomunicacions mòbils de veu 
i dades 500 €

Total 8.000 €

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la 
consignació pressupostària suficient per a la prestació d’aquest ser-
vei en els exercicis afectats per aquesta contractació centralitzada 
(que previsiblement s’iniciarà a finals de l’any 2018  i tindrà una du-
rada inicial de 2 anys) en el pressupost municipal. 

CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa a l’Alcalde de Camp-
llong, Sr. Lluís Freixas Vilardell per realitzar els tràmits i adoptar les 
resolucions necessàries per executar els presents acords.

3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL-
LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 
EN MATÈRIA D’ASSESSORAMENT PER A L’ADE-
QUACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE 
DADES PERSONALS

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR el Conveni de Col·laboració entre el Consell Co-
marcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong per l’assessorament 
per a l’adequació a la normativa de protecció de dades personals.

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

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

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

4.- APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL IN-
TERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM DE FISCALIT-
ZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE 
REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I 
OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A 
LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A 
PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUN-
CIÓ INTERVENTORA SOBRE ELS DRETS I IN-
GRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat 
a l’activitat econòmica-financera de l’entitat local, en els termes que 
preveuen els articles 39 i  40 del RD 424/2017.

SEGON. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i 
ingressos de la tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents 
amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en 

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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comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció inter-
ventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen 
els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.

TERCER. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exer-
cici de la funció interventora, en els termes que preveu l’article 13 
del RD 424/2017.

QUART. Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de 
Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP 
núm. 70 de 11 d’abril de 2018 (el qual s’adjunta com Annex), refe-
rent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin 
al Servei d’assistència en l’exercici del control intern, per a l’apli-
cació dels requisits bàsics a comprovar adaptats a l’ACM sobre 
tots els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i 
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determi-
nats en el citat acord, els quals engloben tots els tipus de despeses 
i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció 
d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització 
i intervenció prèvia.

CINQUÈ. Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del 
control intern a Campllong, que contradigui la normativa vigent en 
matèria de control intern, a partir de 1 de juliol de 2018.

SISÈ. Notificar el present acord al Servei d’Assistència en l’Exercici 
del Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona.

6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS 
D’ALCALDIA DES DEL 26 DE MARÇ DE 2018 AL 
18 DE MAIG DE 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.: 56/2018
Exp.: X2018000073
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la utilitza-
ció privativa o aprofitament especial del domini públic municipal – H) 
espais comercials exteriors   

Núm.: 57/2018
Exp.: X2018000073
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la uti-
lització de les sales i dependències municipals (núm. 19)

Núm.: 58/2018
Exp.: X2018000073
Ref.: Liquidació lloguer carpa 5x5

Núm.: 59/2018
Exp.: X20180000111
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la utilitza-
ció privativa o aprofitament especial del domini públic municipal – H) 
parades de productes artesans 

Núm.: 60/2018
Exp.: X20180000112
Ref.: Aprovació de l’adhesió al Servei d’Assistència en l’exercici del 
Control Intern de la Diputació de Girona

Núm.: 61/2018
Exp.: X20180000111
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
municipal 

Núm.: 62/2018
Núm. Exp.: X2018000062
Ref: Aprovació nòmines març 2018  

Núm.: 63/2018
Exp.: X20180000111
Ref.: Liquidació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la utilit-
zació privativa o aprofitament especial del domini públic municipal 

Núm.: 64/2018
Núm. Exp.: X2018000121
Ref: Sobre la no utilització de mitjans electrònics a la contractació del 
servei de casal d’estiu.

Núm.: 65/2018
EXP.: X2018000122
Ref.: Aprovació padrons fiscals 2018 -  Taxa per la prestació del ser-
vei de vigilància i conservació de la xarxa de clavegueres

Núm.: 66/2018
Núm. Exp.: X2018000129
Ref: Aprovació Pla pressupostari a mig termini

Núm.: 67/2018
Exp: X2018000130 
Ref.: Contractació del servei de control de plagues any 2018-2019

Núm.: 68/2018
Exp.: X2018000109
Ref.: Aprovació, disposició i reconeixement d’obligacions 2/2018

Núm.: 69/2018
Exp.: X2018000073
Ref.: Liquidacions Fira 2018: parades de productes artesans, devo-
lució justificada de l’import d’una parada, liquidació dels import de 
col·laboracions al concurs vaques i anul·lació de liquidacions efectu-
ades per baixa en participar comunicada en temps i forma correcta. 
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Núm.: 70/2018
Núm. Exp.: X2018000062
Ref: Aprovació nòmines abril 2018  

Núm.: 71/2018
Núm. Exp.: X2018000064
Ref: Sol·licitud a la Diputació de Girona subvencions en el marc del 
programa “Del Pla a l’Acció”

Núm.: 72/2018
Exp:  2017000017
Ref.: Contractació urgent d’un/a dinamitzador/a sociocultural

Núm.: 73/2018
Exp. X2018000121
Ref.: Avocació de competència a la Junta de Govern Local per con-
tracte de serveis del CASAL  i convocatòria Mesa de Contractació

Núm.: 74/2018
Exp.: X2018000138
Ref.: Concessió targeta aparcament individual a persones amb dis-
minució.

Núm.: 75/2018
Ref.: Requeriment de documentació al licitador amb oferta econòmi-
cament més avantatjosa pel contracte de serveis del casal d’estiu 
municipal de Campllong. 
Exp: X2018000121

Núm.: 76/2018
Exp.: X2018000090
Ref.: Concessió llicència urbanística canalització rec Joaquim Alberti, SA

Núm.: 77/2018
Ref.: Requeriment esmena de documentació al licitador amb oferta 
econòmicament més avantatjosa pel contracte de serveis del casal 
d’estiu municipal de Campllong. 
Exp: X2018000121

Núm.: 78/2018
Ref.: Adjudicació del contracte de serveis del casal d’estiu
Exp: X2018000121

Núm.: 79/2018
Ref.: Convocatòria administratiu comptable
Exp: X2018000152

Núm.: 80/2018
Ref.: Dret d’accés a la documentació del sobre B per part d’una em-
presa licitadora en el contracte de serveis del casal d’estiu municipal. 
Exp: X2018000121

7.- QÜESTIONS D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde proposa als assistents felicitar els familiars dels in-
fants nascuts en el municipi en el darrer mes. Els reunits manifesten 
conformitat i, per unanimitat, acorden adreçar la comunicació propo-
sada pel naixement de DÍDAC, fill de Diego i Núria, nascut el dia 12 
d’abril de 2018.

Tot seguit el Sr. Alcalde resumeix les reunions que ha mantingut els 
darrers mesos de temes que afecten el municipi de Campllong i des-
taca el dia 27d’abril va assistir a la XI lliga de glosa celebrada a l’es-
cola Puig d’Arques de Cassà de la Selva, i el 10 de maig va assistir a 
la reunió de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

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

En el present punt pren la paraula la regidora Sra. Sílvia Bosch co-
mentant que el passat 9 d’abril va assistir a una reunió de Dipsalut 
per preparar el Pla estratègic de Salut pel propers 10 anys.

Tot seguit comenta la regidora Sra. Ester Roqueta que el passat 10 
d’abril va tenir lloc una reunió amb els empresaris del Polígon Indus-
trial Les Ferreries per temes de seguretat. 

La mateixa regidora el passat 6 d’abril va assistir al Consell Comar-
cal del Gironès a una reunió de promoció econòmica de la comarca.

Per acabar el torn és pel regidor Sr. Àlex Carrera que comenta que 
han finalitzat les pre-inscripcions de la Llar d’infants i el proper 1 de 
juny sortirà la llista definitiva, en el mateix sentit comenta les inscrip-
cions del Casal d’estiu que finalitza el segon període el dia 1 de juny. 

MOCIONS

MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA GESTIÓ DELS MEN-
JADORS ESCOLAR PER PART DE LES AMPES I AFAS:

El Consell Comarcal del Gironès gestiona directament 17 menjadors 
de centres escolars de la comarca, oferint servei a uns 1420 usuaris. 
No obstant, en la majoria de centres escolars aquest servei és ges-
tionat des de les AMPES (Associacions de Mares i Pares de l’Escola) 
o AFAs (Associacions de Famílies d’Alumnes). Aquesta gestió, tot i 
comportar una dedicació i esforç important per aquestes entitats i 
els seus membres, permet exercir un control més directe d’aquest 
espai educatiu. Això facilita, d’una banda, una flexibilitat per adaptar 
les condicions del menjador, tant pel que fa la menú com al monito-
ratge a les necessitats i interessos de l’alumnat i les seves famílies. 
De l’altra, permet que, en coordinació, amb els centres educatius, 
s’integri la tasca del menjador escolar al projecte educatiu del propi 
centre. Així, la gestió de les AMPES i AFAs permet vetllar pels aspec-
tes dietètics i hàbits alimentaris i també per tots els aspectes edu-
catius relacionats amb els mateixos i amb l’esbarjo durant l’estona 
del menjador. 

Actualment les AMPES i AFAs de Cassà de la Selva que han volgut 
renovar el conveni de gestió, no han tingut resposta. Aquest fet crea 
una situació d’incertesa de cares al servei de menjador pel curs que 
començarà el proper setembre de l’any 2018, ja que en d’altres Con-
sells Comarcals aquests convenis no s’estan renovant. 

Això ha generat alarma i molts dubtes entre les AMPES i AFAs que 
veuen en aquest fet un perill  que podria comportar una pèrdua de 
control sobre determinats aspectes dels menjadors escolars difi-
cultant l’adaptació a les necessitats i al projecte educatiu de cada 
centre. Fent que dificulti la gestió de proximitat feta com fins a dia 
d’avui. 
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Per aquestes raons ACORDEM:

1. Que l’Ajuntament de Campllong insta al Consell Comarcal del Giro-
nès i el Departament d’Ensenyament a mantenir el sistema de gestió 
dels menjadors tal com es feia fins ara, és a dir, mantenir la gestió 
per part de les AMPEs i AFAs que hi estiguin interessades. 

Al mateix temps demanem al Consell Comarcal del Gironès i el De-
partament d’Ensenyament que s’estudiïn totes les possibilitats i que 
es puguin debatre a fons amb tots els agents implicats per tal de 
trobar una solució que s’ajusti a la normativa de contractació i que 
permeti seguir garantint la gestió de proximitat per aquells centres 
que ho vulguin.

2. Que es traslladi aquest acord al Consell Comarcal del Gironès i el 
Departament d’Ensenyament.

No havent-hi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde dóna per 
finalitzat l’acte. Són les 20:55 hores.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DE 14 DE JUNY DE 2018

1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

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

La urgència està motivada per la necessitat d’iniciar el tràmit de 
contractació de les obres de millora acústica al local social atès 
que cal aprofitar l’estiu per actuar a la teulada per estabilitat me-
teorològica. 

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

PRIMER.- Aprovar la urgència de la convocatòria del dia 
14/06/2018

Resultat:  Aprovat per unanimitat 

2.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈ-
DITS PRESSUPOSTARIS  1/2018. APROVACIÓ 
INICIAL

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari 
pressupostari núm. CE 2/2018, a finançar amb càrrec a anul·lacions 
i baixes de crèdit d’aplicacions pressupostàries vigents no compro-
meses, segons el detall següent:

1. DESPESES

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació Denominació Import

Org Prog. Eco.

- 337 765
Actuacions de millora acústi-
ca al Local Social

17.539,47 €

TOTAL 17.539,47 €

2. FINANÇAMENT
 

BAIXA

Aplicació Denomi-
nació

Crèdit
inicial

Modifica-
ció

Crèdit
definitiu

Org Prog. Eco.

- 1531 619

Formació 
rotonda 
Passeig 
Campllong

18.000 € -17.539,47 € 460,53 €

 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant edicte al BOP de Girona i 
al tauler d’anuncis municipal, el present acord pel termini de quinze 
dies hàbils, en acompliment de l’article 177.2 del text refós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre (RDL 2/2004, de 5 de març) i preceptes 
concordants del Decret 500/1990, de 20 d’abril, a l’objecte que els 
interessats puguin examinar l’expedient i formular, en el seu cas, les 
reclamacions que considerin oportunes.

TERCER.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, sen-
se necessitat de nou acord corporatiu, si en el transcurs del termini 
d’informació pública no és presenta cap reclamació. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pres-
supost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler d’ anuncis.

3.- DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DE CON-
TRACTACIÓ I REALITZACIÓ D’OBRES DE MILLO-
RA DE LA COBERTA DEL LOCAL SOCIAL AL CON-
SELL COMARCAL DEL GIRONÈS

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Delegar al Consell Comarcal del Gironès la competència 
per la contractació i realització de les obres de millora acústica de la 
coberta del local social. 

SEGON.- L’Ajuntament transferirà al Consell Comarcal l’import de 
17.539,47 euros amb càrrec a l’aplicació  337 765 "Actuacions 
de millora acústica al local social", supeditat a l’aprovació amb l’ex-
pedient de modificació de crèdit 2/2018. 
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TERCER.- Traslladar la certificació del present acord al Consell 
Comarcal del Gironès perquè en prengui coneixement i efectes. 

QUART.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura de quanta docu-
mentació sigui necessària per a l’execució del present acord. 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aques-
ta acta.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE 14 DE JUNY 
DE 2018

1.- 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 de data 10 de maig de 2018, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors. 

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1. - LLICÈNCIA D’OBRES. ATORGAMENT. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE - Projecte de legalització va-
riant línia aèria MT 25 kV “Montroig” entre CD 57336 i deriv. CD 
GE38035 signat digitalment pel tècnic Josep Lluís Paronella Tasis 
en data 20 de desembre de 2017, amb visat del Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Girona de data 21 de desembre de 2017 amb 
el núm. 003644

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. 

EXP. NÚM. 25/2017 (X2018000087)

• Promotors: Ingenieros Emetres, SLP en representació de l’em-
presa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU
• Obres autoritzades: Substitució d’una línia elèctrica aèria de 
mitja tensió existent i els seus suports, en un tram de 392 metres, 
situada al veïnat de Les Ferreries
• Liquidacions tributàries (provisional):

LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES (PROVISIONAL):

Impost sobre construccions (ordenança fiscal n. 4)

Pressupost de l’obra:          16.202,37 €

Tipus de gravamen: 2,50%
Import liquidació:           405,06 €

Taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11)

Pressupost obra: 16.202,37 €

Pressupost de més de 15.000 € 
fins a 30.000 €

150,00 €

Import liquidació:             150,00 €

TOTAL A SATISFER:               555,06 €

IMPORT TOTAL FIANCES A SATISFER (*):
Residus de demolició i construcció: 150.- €
Fiança per a l’afectació del domini públic: 540.- €

3.-APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA COBER-
TA DEL PAVELLÓ. INICI LICITACIÓ.

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant proce-
diment obert per les obres d’arranjament de la coberta del pavelló, 
convocant la seva licitació.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent:

Excercici Aplicació pressupostària Import

2018 933-632 Substitució coberta pavelló 
multiusos

99.932,41 €, 
IVA inclòs

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particu-
lars que regiran el contracte i que consten a l’annex d’aquest acord. 

QUART. 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.

CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant el plec de clàusules 
administratives particulars i el document d’aprovació de l’expedient 
d’acord amb l’article 63.3 LCSP

SISÈ.- No exigir la presentació electrònica en la presentació 
d’ofertes. 

SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar 
la seva composició en el perfil de contractant:

VUITÈ. Delegar a l’Alcalde de la corporació la facultat de requerir la do-
cumentació justificativa a l’empresa que hagi presentat la millor oferta.
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4.- ENCÀRREC DE DELEGACIÓ AL CONSELL CO-
MARCAL DEL GIRONÈS PER LA CONTRACTACIÓ 
DE LES OBRES DE MILLORA DE L’AÏLLAMENT 
ACÚSTIC DE LA COBERTA DEL LOCAL SOCIAL

El present punt és de competència del Ple i, per tant, es deixa sense 
efecte. 

5.-DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes –NRE 
E2018000938 al E2018001160 - per tal de que els reunits es donin 
per assabentats.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DE 12 DE JULIOL DE 2018

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

Els reunits per unanimitat aproven l’esborrany de l’acta de la sessió 
de data 14 de juny de 2018, de la qual s’ha tramès còpia a tots els 
regidors.

2.- APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPO-
SICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS 
(FASE ADO) I/O RECONEIXEMENT D’OBLIGA-
CIONS (FASE O) DE LES SEGÜENTS DESPESES 
DIVERSES

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) 
i/o reconeixement de l’obligació (Fase O) de les despeses que tot 
seguit s’indicaran: 

REGISTRE ENTRADA: E2018001009
DATA D’ENTRADA: 15/05/2018
PROVEÏDOR: EXC. I TRANSP. ANDREU JUANALS, S.L. 
NIF: B17944042
DATA DOCUMENT: 30/04/2018
NÚM. DE FACTURA: 00-018.220
IMPORT: 9.159,99.- € iva inclòs
CONCEPTE: 156,41 m2 arranjament de flonjalls al carrer camí del 
cementiri i camí de Can Bosch. 
 

Exercici Programa Econòmica

2018 454 210

SEGON.- Imputar-les a les partides pressupostàries senyalades i 
ordenar-ne el seu pagament.

3.- MODIFICACIÓ PREU MENÚ DE CAP DE SET-
MANA DEL CONCESSIONARI DEL BAR-RESTAU-
RANT DEL LOCAL SOCIAL

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del preu del menú 
de cap de setmana del Bar Restaurant del Local Social, passant de 
21,00 euros a 22,00 euros. 

SEGON.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària de la concessió 
de la gestió del bar restaurant del local social de Campllong. 

4.-DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’alcalde proposa informar 
als assistents de les següents comunicacions rebudes –NRE 
E2018001161 al E2018001350 - per tal de que els reunits es donin 
per assabentats: 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DE 26 DE JULIOL DE 2018

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE 
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 DE MAIG DE  2018 
I EXTRAORDINÀRIA DE 14 DE JUNY DE 2018
X2018000157 i X2018000156

Els reunits per unanimitat acorden l’aprovació dels esborranys de les 
actes de les sessions; ordinària de 31 de maig i extraordinària de 14 
de juny de 2018, de les quals s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

2.- PROPOSTA DE DESAFECTACIÓ DE LA CARPA 
MUNICIPAL I ELEMENTS AUXILIARS A LA MA-
TEIXA
X2018000184

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER. Aprovar inicialment la desafectació de la carpa desmun-
table de mida total 50 x 15 m (750 m2) i els béns auxiliars a la ma-
teixa consistents en:
• Dues unitats de suports desmuntables per despenjar els traves-
sers superiors de la carpa i una galga pel muntatge de les platines. 
• Dues unitats de carros de ferro per transportar l’estructura de 
la carpa. 
• Dues unitats de gàbies apilables per albergar-hi les lones de 
la carpa. 
Tots aquests béns propietat de l’Ajuntament canviaran la seva quali-
ficació de bé de domini públic a bé patrimonial.
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SEGON. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província 
i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de vint 
dies, perquè durant aquest període es presentin les al·legacions que 
s’estimin pertinents. En cas que no se’n presentin l’acord es consi-
derarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar una nova 
resolució. 

3.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits cor-
responents a exercicis anteriors per import de 148.680,00 €, el detall 
individualitzat dels quals és el que figura en l’annex de l’expedient 
i que s’aplicarà a la partida del pressupost 932-227 Servei Gestió 
Tributària Diputació. 

SEGON.- Comunicar els esmentats acords als serveis comptables 
de l’Administració per tal de procedir al corresponent registre comp-
table i prosseguir la tramitació ordinària del procediment de despesa 
fins al pagament de les expressades obligacions.

4.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOSTARIS 1SC 4/2018. APROVACIÓ INI-
CIAL

Vist que, per Resolució de l’Alcaldia de data 13 de juliol de 2018, s’ha 
instat la incoació Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit 
pressupostari núm. 1SC 4/2018, a finançar amb càrrec al romanent 
líquid de tresoreria per a despeses generals, segons el detall se-
güent:

1. DESPESES

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació Denominació Import

Org. Prog. Eco.

- 932 227
Servei Gestió Tributària 
Diputació

148.680,00 €

TOTAL 148.680,00 €

1. FINANÇAMENT

Aplicació Denominació Import

Org. Prog. Eco.

- 87000 -
Romanent tresoreria 
despeses generals

148.680,00 €

TOTAL 148.680,00 €

SEGON.- Exposar al públic, mitjançant edicte al BOP de Girona i 
al tauler d’anuncis municipal, el present acord pel termini de quinze 
dies hàbils, en acompliment de l’article 177.2 del text refós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre (RDL 2/2004, de 5 de març) i preceptes 
concordants del Decret 500/1990, de 20 d’abril, a l’objecte que els 
interessats puguin examinar l’expedient i formular, en el seu cas, les 
reclamacions que considerin oportunes.

TERCER.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, sen-
se necessitat de nou acord corporatiu, si en el transcurs del termini 
d’informació pública no és presenta cap reclamació. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització 
del període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pres-
supost modificat, resumit per capítols, al BOP i al tauler d’anuncis

5.- 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: 

5.1.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUN-

TUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA EN LES 

CONDICIONS D’USOS I ACTIVITATS, AL TERME MU-

NICIPAL DE CAMPLLONG

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de "Modificació puntual 
de la Modificació del Pla d’ordenació urbanística en les condicions 
d’usos i activitats, al terme municipal de Campllong" redactat per 
l’arquitecte Sr. Manuel Alemany Masgrau de data juliol de 2018 - Ref 
A50118. 

SEGON.- Sotmetre l’esmentada proposta de modificació puntual 
del POUM a exposició pública pel termini d’un mes, mitjançant anun-
ci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en un dels diaris 
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, per tal 
que qualsevol persona ho pugui examinar i presentar les al·legacions 
oportunes, de conformitat amb l’article 23.1 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol.

TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol-
licitarà informes als organismes afectats per raó de les seves com-
petències sectorials: a la Direcció General d’Aviació Civil i al Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Direcció General 
del Patrimoni Cultural). 

QUART.- Suspendre l’atorgament de llicències de noves construc-
cions destinades a habitatge en els terrenys classificats com a sòl 
urbà amb la qualificació residencial preexistent (RP) del sector in-
dustrial Les Ferreries. 
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CINQUÈ.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convo-
catòria d’informació publica de l’aprovació inicial de la Modificació 
puntual i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació, 
els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament, de 
conformitat amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost.

Durant l’esmentat termini, tothom que hi estigui interessat podrà 
consultar l’expedient a les oficines de l’Ajuntament de Campllong de 
dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores, i formular, si s’escau, les 
al·legacions que consideri convenients.

SISÈ.- Facultar a l’Alcalde per a l’execució i gestió de tots aquells 
actes o tràmits que siguin necessaris per a la consecució d’aquesta 
proposta de modificació puntual del POUM.

5.2.- PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA PER A LA 
GESTIÓ DE CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS
X2018000127

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de 
Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP 
núm. 64 de 3 d’abril de 2018, referent a l’aprovació del Pla de serveis 
de la Diputació de Girona d’Assistència als Municipis per a la Gestió 
de Cementiris i Serveis Funeraris. 

SEGON.- Sol·licitar els següents recursos al Pla de serveis de la 
Diputació de Girona d’Assistència als Municipis per a la Gestió de 
Cementiris i Serveis Funeraris: 

1. Cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Giro-
na: elaboració, manteniment i actualització de dades i publicació a 
la pàgina web.

2. Inventari de cementiris municipals: identificació i ubicació de 
cada unitat d’enterrament, recull de les dades (difunts, titulars, 
concessions, etc.), detecció de disfuncions, identificació dels ele-
ments físics que configuren cada cementiri i valoració del seu 
estat.

3. Aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals: GESCEM.

4. Assessorament tècnic i jurídic en l’àmbit de la gestió de cementiris 
i serveis funeraris.

1. Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a   
la gestió de cementiris i serveis funeraris.
 
2. Formació en l’àmbit de la gestió dels cementiris municipals i 
dels serveis funeraris.

TERCER.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona. 

6.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’ INFORME DEL 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
DEL 1T 2018

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Elevar al ple de la corporació l’informe del període mig 
de pagament a proveïdors 23/2018 del 1r trimestre de l’exercici 
2018 i que s’adjunta en la present proposta d’acord.

"Les dades corresponents al 1r trimestre de 2018 són les se-
güents:

Ajuntament:
Ràtio d’operacions pagades: -12,36 dies
Import de pagaments realitzats: 72.474,70 €
Ràtio d’operacions pendents: 2,00 dies
Import de pagaments pendents: 40.587,03 €
PMP: -7,21 dies

Organisme Autònom Museu del Camp i d’Oficis Tradicionals
Ràtio d’operacions pagades: -21,68 dies
Import de pagaments realitzats: 4.218,33 €
Ràtio d’operacions pendents: 0 dies
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP: -21,68 dies.

PMP Global: 
Import de pagaments realitzats: 76.693,03 €
Import de pagaments pendents: 40.587,03 €
PMP Global: -7,73 dies
Conclusió: Es compleix amb el Període Mitjà de Pagament a proveï-
dors, ja que el termini és inferior a 30 dies." 

7.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de 
la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Campllong i 
de l’Organisme Autònom del Museu del Camp i Oficis Tradicionals de 
Campllong corresponent a l’exercici 2017.

SEGON.- Donar-se per assabentat de l’aprovació de la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2017 mitjançant el Decret 102/2018, que 
té següent contingut: 

“PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost General 
de l’Ajuntament de Campllong i l’organisme autònom Museu d’ei-
nes del camp i oficis tradicionals de Campllong, corresponent a 
l’exercici 2017, de conformitat amb el detall que a s’indica tot 
seguit:
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"1.  AJUNTAMENT DE CAMPLLONG. 

1.1 Liquidació del Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs 

Pressupost inicial de despeses 1.246.291,79

Modificacions de despeses 161.871,10

Pressupost definitiu de despeses 1.408.162,89

Obligacions reconegudes 1.050.635,70

          Operacions de corrent 926.109,44

          Operacions de capital 124.526,26

Pagaments realitzats 1.027.361,58

Reintegrament de pagaments 2.995,72

Pagaments líquids 1.024.365,86

Obligacions pendents de pagament 26.269,84

1. Exercicis tancats

Obligacions reconegudes pendents de pagament a 
l’inici de l’exercici

86.483,92

Rectificació saldo inicial i anul·lacions d’obligacions -1.344,82

Pagaments realitzats 82.564,56

Obligacions reconegudes pendents de pagament al 
final de l’exercici

2.574,54

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:              28.844,38    
     
1.2 Liquidació del Pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs
 

Pressupost inicial d’ingressos 1.246.291,79

Modificacions d’ingressos 161.871,10

Pressupost definitiu d’ingressos 1.408.162,89

Drets reconeguts nets 1.563.703,85

          Operacions de corrent 1.397.444,27

          Operacions de capital   166.259,58

Drets recaptats 1.128.639,00

Devolució d’ingressos 4.180,24

Recaptació líquida 1.124.458,76

Drets pendents de cobrament 439.245,09

2. Exercicis tancats

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 582.476,66

Rectificació saldo inicial drets 0,00

Drets anul·lats 8.702,66

Drets cancel·lats 40.922,31

Drets recaptats 166.421,27

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici 366.430,42

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:                 805.675,51

1.3 Magnituds pressupostaries:

1.3.a) Resultat pressupostari de l’exercici:

 

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V       1.397.444,27

-  Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV           926.109,44 

a) Operacions corrents                                                     471.334,83 

 

+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII                        23.951,81

- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII           67.223,11

 (b) Operacions de capital                                                   - 43.271,30

 

1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)   428.063,53

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII                                       0,00

- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII                          0,00

2. ACTIUS FINANCERS                                                               0,00

 

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX                                  142.307,77

- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX                        57.303,15

3. PASSIUS FINANCERS                                                     85.004,62

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI (1+2+3) 513.068,15

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

- Desviacions positives de finançament de l’exercici       141.751,76

+Desviacions negatives de finançament de l’exercici                  0,00

+Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals    20.571,28

 

6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5)     391.887,67        

 
1.3.b) Romanent de crèdit:

 

1. D’impossible incorporació                                          113.453,25 €

2. D’incorporació obligatòria                                         161.451,76 €

3. Susceptibles d’incorporació                                          82.622,18 €

 a.Compromesos                                                        0,00 €

 b. Autoritzats                                                      7.548,00 €

 c. Retinguts                                                              0,00 €

 d. Disponibles                                                 75.074,18  €

TOTAL                                         357.527,19 € 
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1.3.c) Romanent de tresoreria:

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals:

 
1. FONS LÍQUIDS                                                           363.792,03 €

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT                          806.638,04 €
    + Del pressupost corrent                                          439.245,09 €
    +De pressupostos de tancats                                  366.430,42 €
    +D’operacions no pressupostàries        .                       962,53 €
  
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT                171.749,49 €
    + Del pressupost corrent                                           26.269,84 €
    + De pressupostos tancats                                          2.574,54 €
    + D’operacions no pressupostàries                         142.905,11 €
 
4. PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ                                    0,00 €
    - Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva       0,00 €
    + Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva     0,00 €

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4).   998.680,58 €

    II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT                       312.111,48 €
    III.  EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT                  182.907,76 € 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS (I-II-III)                        503.661,34 €

b) Romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat

A)  ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GENERALS 503.661,34 €

a.1) Despeses pendents d’aplicació al pressupost (OPA) 148.680,00 €

a.2) Obligacions per devolució d’ingressos pen-
dents pagament    0,00 €

a.3) RLT general per a incorporació de romanents 77.040,52 €

B) ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES GENE-
RALS AJUSTAT

277.940,82 €

2. MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I OFICIS 
TRADICIONALS DE CAMPLLONG. 

2.1 Liquidació del Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs

Pressupost inicial de despeses 13.310,00

Modificacions de despeses 0,00

Pressupost definitiu de despeses 13.310,00

Obligacions reconegudes 11.456,50

      Operacions de corrent 11.456,50

      Operacions de capital         0,00

Pagaments realitzats 10.359,37

Reintegrament de pagaments 76,80

Pagaments líquids 10.282,57

Obligacions pendents de pagament 1.173,93

1. Exercicis tancats

Obligacions reconegudes pendents de pagament inici exercici 0,00

Rectificació saldo inicial i anul·lacions d’obligacions 0,00

Pagaments realitzats 0,00

Obligacions reconegudes pendents de pagament final exercici 0,00

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                      0,00    
2.2 Liquidació del Pressupost d’ingressos: 1. Exercici en curs

Pressupost inicial d’ingressos 13.500,00

Modificacions d’ingressos 0,00

Pressupost definitiu d’ingressos 13.500,00

Dretes reconeguts nets 12.725,51

      Operacions de corrent 12.725,51

      Operacions de capital         0,00

Drets recaptats 12.725,51

Devolució d’ingressos 0,00

Recaptació líquida 12.725,51

Drets pendents de cobrament 0,00

2. Exercicis tancats

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 0,00

Rectificació saldo inicial drets 0,00

Drets anul·lats 0,00

Drets recaptats 0,00

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici 0,00

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:          0,00
2.3 Magnituds pressupostàries.
2.3.a) Resultat pressupostari de l’exercici:

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V            12.725,51
-  Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV           11.456,50   
 
a) Operacions corrents                                                     1.269,01 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII                                0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII                    0,00

 (b) Operacions de capital                                                             0,00
 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)       1.269,01

+ Drets reconeguts nets. Capítol VII                                        0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII                          0,00

2. ACTIUS FINANCERS                                                               0,00
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX                                          0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX                             0,00

3. PASSIUS FINANCERS                                                     0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI (1+2+3)      1.269,01

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

- Desviacions positives de finançament de l’exercici                 0,00
+Desviacions negatives de finançament de l’exercici                  0,00
+Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals          0,00
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5)       1.269,01       
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2.3.b) Romanents de crèdit:

 
1. D’impossible incorporació                                             2.043,50 €
2. D’incorporació obligatòria                                                    0,00 €
3. Susceptibles d’incorporació                                                 0,00 €
 a.Compromesos                                                        0,00 €
 b. Autoritzats                                                            0,00 €
 c. Retinguts                                                              0,00 €
 d. Disponibles                                                          0,00  €
TOTAL                                                                                2.043,50 € 

2.3.c) Romanent de tresoreria:

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals:

 
1. FONS LÍQUIDS                                                            13.538,98 €

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT                                     0,00 €
    + Del pressupost corrent                                                    0,00 €
    +De pressupostos de tancats                                             0,00 €
    +D’operacions no pressupostàries        .                            0,00 €
  
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT                    1.173,93 €
    + Del pressupost corrent                                             1.173,93 €
    + De pressupostos tancats                                                 0,00 €
    + D’operacions no pressupostàries                                   0,00 €
 
4. PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ                                    0,00 €
    - Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva       0,00 €
    + Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva     0,00 €

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4).     12.365,05 €

    II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT                                  0,00 €
    III.  EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT                             0,00 €  

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER 
A DESPESES GENERALS (I-II-III)                           12.365,05 € 

b) Romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat

A)  ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES 
GENERALS

12.365,05 €

a.1) -  Despeses pendents d’aplicació al pressupost 
(OPA)

0,00 €

a.2) -  Obligacions per devolució d’ingressos pen-
dents pagament    

0,00 €

a.3) -  RLT general per a incorporació de romanents 0,00 €

B) ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES GENE-
RALS AJUSTAT

12.365,05 €

SEGON.- Donar-ne compte al Ple Corporatiu en la primera sessió 
ordinària que se celebri.

8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DIC-
TADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
PLENÀRIA, DE LA NÚM. 82/2018 A LA 129/2018.

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 dona compte de les resoluci-
ons d’alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària per 
tal que els regidors coneguin el desenvolupament de l’Administració 
municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de Govern, 
que preveu l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

En aquesta relació es dona compte dels Decret 82/2018 al 129/2018. 
S’ha de tenir present que en aquest període s’ha canviat la modalitat 
de gestor d’expedients, passant de la modalitat bàsica a la completa, 
cosa que suposa que els Decrets es numerin automàticament en el 
moment de la seva signatura digital. 
Aquesta transició ha comportat els següents desajustaments: El De-
cret 80/2018, del qual es va donar compte a l’anterior sessió plenària, 
relatiu al "Dret d’accés a la documentació del sobre B per part d’una 
empresa licitadora en el contracte de serveis del casal d’estiu munici-
pal", ha quedat renumerat amb el número 81/2018 i el Decret 80/2018 
és el de convocatòria de la sessió plenària ordinària de 31 de maig. 

A continuació es transcriu el llistat dels Decrets dictats, del 82/2018 
al 129/2018. 

Document Data Número

Dec aprovació factures relació 
7/2018         

20/07/18 2018DECR000129 

Dec adjudicació obres coberta 
pavelló              

19/07/18 2018DECR000128

Dec contractació PORTBO          18/07/18 2018DECR000127

Dec avocació competència obres 
pavelló                                                                                                                

18/07/18 2018DECR000126

Dec comunicació prèvia Ilumia                                                                                                                                    16/07/18 2018DECR000125

Dec sol·licitud assistència Con-
sell Comarcal                                                            

16/07/28 2018DECR000124

Dec admesos i exclosos adminis-
tratiu comptable   

13/07/18 2018DECR000123

Dec llicència de primera ocupació                        11/07/18 2018DECR000122

Dec solicitud supervisió projecte 
Diputació Girona       

11/07/18 2018DECR000121

Dec aprovació factures 6/2018                                       11/07/18 2018DECR000120

Dec ordre del  dia Junta de Go-
vern Local juliol                                                    

10/07/18 2018DECR000119

Dec requeriment documentació 
Construo            

10/07/18 2018DECR000118

Dec atorgament llicència d’obres 
gas pg. Campllong 26                                             

09/07/18 2018DECR000117

Dec contractació menor d’espec-
tacles culturals Festa Major 2018  

09/07/18
2018DECR000116

Dec devolució fiances fer llenya 
parc. 1, 4 i 6         

09/07/18 2018DECR000115
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Dec solicitud subvencions obres 
en habitatges socials          

06/07/18 2018DECR000114

Dec aprovació factures 5/2018 29/06/18 2018DECR000113

Dec aprovació nomines juny 2018 
28062018

28/06/18 2018DECR000112

Dec incorporació romanents 28/06/18 2018DECR000111

Dec canvi titularitat nínxol 40   27/06/18 2018DECR000110

Dec atorgament llicencia obres 
pèrgola desmuntable    

26/06/18 2018DECR000109

Dec modif canonada aigües ne-
gres obres C-25    

26/06/18 2018DECR000108

Dec conformitat comunicació 
prèvia primera utilització     

26/06/18 2018DECR000107

Dec devol. Fiances llic. Obres 25-
2016          

26/06/18 2018DECR000106

Dec resposta contra adhesió AMI                      22/06/18 2018DECR000105

Dec activitat extraordinària bar                              22/06/18 2018DECR000104

Dec contractació substitució di-
namitza. LS per vacances         

22/06/18 2018DECR000103

Dec liquidació pressupost 2017                 21/06/18 2018DECR000102

Dec responsabilitat Sofager carpa                21/06/18 2018DECR000101

Dec llicència obres menors Can 
Barris        

20/06/18 2018DECR000100

Dec paga estiu              20/06/18 2018DECR000099

Dec contractació activitats festa 
major 2018           

19/06/18 2018DECR000098

Dec certificat aprofitament urbanístic         19/06/18 2018DECR000097

Dec pròrroga finalització obres 
exp. Obres 10/2015          

18/06/18 2018DECR000096

Dec requeriment documentació                          18/06/18 2018DECR000095

Dec cessament i nomenament de 
tinent d’alcalde                                                      

14/06/18 2018DECR000094

Dec provisió d’alcaldia nomena-
ment i cessament tinent d’alcalde

14/06/18 2018DECR000093

Dec inici expedient contractació                           13/06/18 2018DECR000092

Dec provisió d’alcaldia                   13/06/18 2018DECR000091

Dec ordre del dia junta juny            13/06/18 2018DECR000090

Dec ordre dia erroni               13/06/18 2018DECR000089

Dec convocatòria junta de govern            12/06/18 2018DECR000088

Dec liquidació bar local social 
1_2018

12/06/18 2018DECR000087

Dec devolució fiances Mas Cusí 04/06/18 2018DECR000086

Dec primera ocupació Mas Cusí           04/06/18 2018DECR000085

Dec aprovació factures 4/2018 01/06/18 2018DECR000084

Dec nòmines maig 01/06/18 2018DECR000082

Dec atorgament ajut econòmic cam-
panya mulla’t per l’esclerosi múltiple            

31/05/18 2018DECR000083

9.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde resumeix les actuacions que ha mantingut des de l’úl-
tima sessió del Ple Ordinari del 31 de maig i destaca que el dia 9 
de juny va acudir a la inauguració de la Fira del Tap de Cassà de la 
Selva, el dia 18 de juny es va reunir a l’Ajuntament per tractar el Pla 
Estratègic Comarcal, el dia 20 de juny va assistir a la Comissió d’Ur-
banisme de la Província de Girona i el dia 26 de juny a l’Assemblea 
del Consorci de les Vies verdes, organisme al qual l’Ajuntament s’ha 
adherit en aquest any 2018. 

En el mes de juliol es va reunir el dia 3 amb el responsable de l’empre-
sa Prodaisa, per revisar l’actuació anual de la concessió, el dia 20 va 
assistir al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Gironès, en el 
qual es va tractar la subvenció FEDER i finalment avui mateix dia 26 ha 
tornat a assistir a la Comissió d’Urbanisme de la Provínicia de Girona. 

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

Pren la paraula la Sra. Sílvia Bosch, que informa que el dia 16 de 
juliol va assistir a la Junta General per l’aprovació del pressupost del 
Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt, i el dia 17 es va reunir 
amb els responsables de l’àrea de Serveis Socials del Gironès, que li 
van confirmar que les places de la treballadora social i l’educadora 
social ja són interines per l’Ajuntament de Campllong.   

Seguidament el Sr. Eliseu Carreras explica que el dia 14 de juliol es 
va celebrar una reunió de l’Associació de Rieres i es va acordar que 
ell fos el representant de l’Ajuntament. 

La Sra. Ester Roqueta comenta que el 4 de juliol passat va assistir 
la reunió del Consell Assessor per presentar el Pla de Treball de 
desenvolupament local. 

Finalment el Sr. Àlex Carrera informa que el dilluns 23 de juliol va assistir 
a la reunió de la Comissió de Comptes de la Mancomunitat de la Conca 
de l’Onyar, juntament amb l’Alcalde i el regidor Sr. Eliseu Carreras. 

 
Mocions

11.- PROPOSTA DE PETICIÓ DE L’INSTITUT AGRÍCO-
LA CATALÀ DE SANT ISIDRE DAVANT LA NECESSI-
TAT DE SALVAGUARDAR LA COMPETITIVITAT DE 
LES EMPRESES EN ELS ENTORNS RURALS I MUNI-
CIPIS AMB DÉFICITS DE TRANSPORT PÚBLIC
X2018000188

Vist l’escrit tramés per l’INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE 
(NRE E2018001260) referent a l’impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica aprovat amb la Llei 5/2017, del 
28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements ra-
diotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
diòxid de carboni, que tot seguit es reprodueix literalment: 
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“L’Institut Agrícola, com a patronal del sector agroalimentari i fores-
tal de Catalunya, veu amb preocupació com el passat 22 de març de 
2017 el Parlament de Catalunya aprovà l’impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Impost que resulta profundament insolidari amb el món rural, amb 
els empresaris agraris i amb els municipis amb dèficits de transport 
públic. Inicialment preveu gravar només els turismes i vehicles co-
mercials, però en un futur incorporarà la resta de vehicles de tracció 
mecànica (tractors i altra maquinària).

La present petició demana que s’adeqüi l’impost i la naturalesa 
contributiva del mateix a la realitat de l’ús del vehicle als municipis 
de Catalunya, especialment en base a la disponibilitat de transport 
públic, i al cost assumible per la població de vehicles elèctrics. Al-
trament caldria reconèixer que, lluny de cercar una reducció d’emis-
sions, aquest impost únicament té un afany recaptatori per gravar 
aquells que no tenen alternativa de reducció.

El gruix de la població i dels vehicles subjectes a tribut es concentren 
en les àrees més densament poblades de Catalunya i, en concret, 
l’àrea metropolitana de Barcelona. Però constatem que l’esforç fis-
cal dels municipis de l’àmbit rural, i en particular dels municipis  amb 
dèficits de transport públic i serveis essencials, serà proporcional-
ment molt superior.

La mitjana de turismes i motocicletes a Catalunya resulta ser, se-
gons l’IDESCAT, de 0,55 i 0,12 per habitant, respectivament. Xifres 
molt similars resulten per l’Àrea Metropolitana de Barcelona –0,51 
i 0,13–, però a la que sortim d’aquest àmbit, la ràtio s’incrementa 
força, fins al màxim de 0,72 i 0,16 a les comarques gironines. Fet que 
representa un 30% de més.

Igualment, als municipis petits de l’àmbit rural, el número de km re-
correguts per vehicle és sensiblement superior, atès que la mobilitat 
és obligada amb vehicle particular per causes com ara:
 
• Absència de transport públic suficient (manca de tren i freqüència 
d’autobús).
• Residència en nuclis amb dèficits de serveis públics bàsics (cen-
tres   assistencials,farmàcia, centres educatius, judicials i d’altres)
• Residència en nuclis amb dèficits comercials (botiga especialitza-
da, supermercat, etcètera).
• Molts treballadors requereixen de mobilitat obligada, sense alternati-
va al vehicle privat, per anar a un lloc de treball ubicat en un indret sense 
transport públic (polígons industrials, finques rústiques o similars).

A això s’hi ha d’afegir que molta de la maquinària i vehicles agrícoles 
no tenen una alternativa d’un vehicle elèctric. I, encara que existís, 
tampoc no tenim una xarxa de subministrament adient per abastir-los.

Ateses les anteriors justificacions demanem a aquest Parlament la 
sensibilitat adient amb  llur ciutadania per a que, lluny d’augmentar 
una vegada més la pressió fiscal, la rebaixi, atès la naturalesa impo-
sitiva de l’impost que pretén gravar les emissions. Especialment per 
que a l’entorn rural aquesta reducció no és ni possible ni factible.

Per tot plegat cal aprovar una moratòria de l’Impost fins que es cor-
regeixen els dèficits enumerats en la present justificació en l’àmbit 
dels municipis rurals i als municipis amb dèficits de transport públic. 
I, singularment, també s’estudiï un mecanisme de reducció de les 
contribucions a l’impost als treballadors i/o autònoms amb un lloc 
de treball ubicat en indrets sense connectivitat mitjançant transport 
públic des del seu habitatge, amb independència de la grandària del 
municipi de residència.”

Vist que la Petició de l’INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISI-
DRE  ha estat admesa a tràmit, s’ha identificat amb el número 126-
00071/11, i actualment té obert un període d’adhesions.

Es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de CAMPLLONG 
a la Petició presentada per l’INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT 
ISIDRE referent a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni 
dels vehicles de tracció mecànica aprovat amb la Llei 5/2017, del 28 
de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments 
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions 
de diòxid de carboni, donat que considerem que els nostres ciuta-
dans queden greument perjudicats per l’aplicació del referit Impost.

SEGON.- Comunicar aquest acord al peticionari, demanant alhora, que 
se’ns informi de la tramitació i resultat de la Petició número 126-00071/11.

Resultat: Aprovat per unanimitat

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aques-
ta acta.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DE 26 DE JULIOL DE 2018

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 12 DE JULI-
OL DE 2018

Els reunits per unanimitat acorden l’aprovació de l’esborrany de l’ac-
ta de la sessió de data 12 de juliol de 2018, de la qual s’ha tramès 
còpia a tots els regidors.

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONS-
TRUCCIÓ D’UN GARATGE AL MAS PIUA

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE - "Proyecto técnico de cons-
trucción de un garage" elaborat per l’arquitecte tècnic RMP en data 
maig de 2018, amb visat electrònic del corresponent col·legi profes-
sional de data 24 de maig de 2018 
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SEGON.- ATORGAR I NOTIFICAR als interessats la llicència per a l’exe-
cució de les obres que seguidament es detallaran amb compliment 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. 
EXP. NÚM. 09/2018

DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 25/08/2018

    • Promotor: AMPR
    • Obres autoritzades: Construcció d’un garatge  
    • Emplaçament de les obres: Mas Piua (Veïnat de Can Canyet  
        núm. 3)
    • Liquidacions tributàries (provisional):

LIQUIDACIONS TRIBUTARIES (PROVISIONAL):
Impost sobre construccions (ordenança fiscal n. 4)

Pressupost de l’obra: 30.312,00 €

Tipus de gravàmen: 2,50%
Import liquidació: 757,80 €  

Taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 
11)

Pressupost obra: 30.312,00 €

Pressupost de més de 30.000 € 
fins a 50.000 €

200,00 €

Import liquidació:      200,00 €

TOTAL A SATISFER: 957,80 € 
    
IMPORT TOTAL FIANCES A SATISFER (*):
Residus de demolició i construcció: 150.- €
Fiança per a l’afectació del domini públic: 575.- €

3.- SUBVENCIONS

3.1.- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT 
DE CAMINS PÚBLICS RURALS UTILITZANT ÀRID RE-
CICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB 
MARCATGE CE I SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ DE 
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria de subvenció TES 
1004/2018, de 16 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria 
d’ajuts per la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció 
amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empre-
ses públiques municipals de Catalunya, publicada en el DOGC núm. 
7630 de 30 de maig de 2018.

SEGON.- Aprovar el "Projecte d’arranjament de camins públics ru-
rals del municipi de Campllong utilitzant àrid reciclat dels residus de 
la construcció amb marcatge CE", redactat per la Sra. Mireia Besalú 

Asturiol, Arquitecta tècnica municipal en data 20 de juliol de 2018 i 
amb un pressupost d’execució per contracte d’import 7.256,44 € més 
1.523,85 € d’IVA (Total projecte IVA inclòs 8.780,29.-€). 

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

QUART.- Facultar tant àmpliament com en Dret sigui necessari a l’Alcal-
de, el Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a fi que realitzi les gestions i tràmits perti-
nents per a l’eficàcia de la present resolució i atorgament de la subvenció.

3.2.- ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT 
DE CASSÀ DE LA SELVA PEL PLA DE LECTURA DEL 
CURS 2018/2019

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Atorgar a Institut de Cassà de la Selva un ajut de 500.- 
€ amb destinació al Pla de Lectura per al curs 2018-2019 i concreta-
ment a la compra de llibres per a la Biblioteca d’Aula en els nivells 
de 1r, 2n i 3r d’ESO.

SEGON.- Condicionar el pagament de l’import a la presentació 
prèvia del compte justificatiu segons el model de l’Ajuntament de 
Campllong, que s’adjunta al present acord juntament amb factures 
originals o còpies compulsades per import igual o superior a l’ator-
gat, abans del 31 de desembre de 2018.

4.- APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ (FASE ADO) DE LA 
DESPESA DE LAMPISTERIA DE LA FIRA 2018

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) 
de la despesa de lampisteria de la Fira 2018. 
Registre d’entrada: E2018001213
Data d’entrada: 21/06/2018

Proveïdor: Rabassedas Surós, SL
NIF: B17054321
Data document: 21/06/2018
Núm. de factura: 3
Import: 6.025,59 euros IVA inclòs
Concepte: Treballs fira de primavera

Partida pressupostària: 

Exercici Programa Econòmica Descripció

2018 454 210 Fira comarcal de primavera

SEGON.- Imputar-les a la partida pressupostària senyalada i orde-
nar-ne el seu pagament.

5.- APROVACIÓ DE LA PRIMERA FACTURA DEL 
CASAL D’ESTIU 2018

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar l’obligació (Fase O) de la primera factura del 
casal d’estiu 2018



El gra i la palla A17

Cop d’ull a les actes municipals 
Registre d’entrada: E2018001395
Data d’entrada: 22/07/2018

Proveïdor: Serveis Educatius i de Lleure El Castellet, SLU
NIF: B55066864
Data document:  17/07/2018
Núm. de factura: 18  
Import:  11.723,68 euros IVA inclòs
Concepte: Casal d’Estiu 2018

Exercici Programa Econòmica Descripció

2018 226 337
Activitats local social, llar 
d’avis i casals

SEGON.- Imputar-les a la partida pressupostària senyalada i orde-
nar-ne el seu pagament.

6.- CONTRACTACIÓ SO I LLUM MUSICANT 
18072018

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició (Fase AD) de la des-
pesa que tot seguit s’indicarà: 

PROVEÏDOR: CARLES XIRGO PUIG  
NIF: 40.337.172W
DATA DOCUMENT: 12/07/2018
NÚM. DE PRESSUPOST: 18003
IMPORT: 7.840,80.- € iva inclòs
CONCEPTE: Sonorització i il·luminació del musicant 2018 

SEGON.- Imputar-la a la partida pressupostària 2018.334.226.

7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE VIGI-
LÀNCIA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de serveis consistent 
en la vigilància de les instal·lacions municipals a l’empresa Se-
curitas Seguridad España SA, amb CIF A79252219, per import de 
10.429,68 euros (12.619,92 euros IVA inclòs) que es pagaran mit-
jançant certificacions mensuals de 869,14 euros (1.051,66 euros 
IVA inclòs). 

SEGON.- Fer constar que la prestació, que té la duració d’un any a 
comptar des de la data efectiva d’inici del servei, consisteix en la rea-
lització de rondes de seguretat per la verificació, control i vigilància de 
les instal·lacions municipals tots els dies de l’any, d’acord amb l’oferta 
número OF000229618 de 4 de juliol i que consta a l’expedient. 

TERCER.- Aplicar la despesa derivada de la present contractació a 
l’aplicació 2018.132.227 "servei vigilància nocturna" del pressupost vigent. 

QUART.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària. 

8.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia l’alcalde proposa informar als 
assistents de les següents comunicacions rebudes – E2018001351 
al E2018001388- per tal de que els reunits es donin per assabentats. 

En el present punt s’absenta de la sala el regidor Sr. ECC per quant 
té interessos personals a l’expedient a tractar. 

9.- ASSUMPTES URGENTS

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

LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA 

Els reunits aproven per unanimitat incloure a l’orde del dia aquest 
assumpte urgent.

LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ 
D’UNA PISCINA AL MAS COLL

Els reunits per unanimitat ACORDEN:

PRIMER.- APROVAR EL PROJECTE "projecte d’una piscina descober-
ta" elaborat per l’arquitecte tècnic JDJ, amb visat electrònic del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona. 

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. 12/2018

DATA INFORME TÈCNIC MUNICIPAL: 26/07/2018

    • Promotors: MCR
    • Obres autoritzades: Construcció d’una piscina prefabricada  
    • Emplaçament de les obres: Mas Coll, veïnat de la Bruguera, 31
    • Liquidacions tributàries (provisional):

LIQUIDACIONS TRIBUTARIES (PROVISIONAL):

Impost sobre construccions (ordenança fiscal n. 4)

Pressupost de l’obra:  10.403,78 €

Tipus de gravàmen: 2,50%

Import liquidació: 260,10 €

Taxa expedició llicències urbanístiques (ordenança fiscal n. 11)

Pressupost obra: 10.403,78 €

Pressupost de més de 50.000 € fins a 150.000 € 100,00 €

Import liquidació:  100,00 €

TOTAL A SATISFER:  360,10 € 

IMPORT TOTAL FIANCES A SATISFER (*):
Residus de demolició i construcció: 785,40.- €
Fiança per a l’afectació del domini públic: 500.- €
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Durant aquests mesos s’han realitzat diverses actuacions als 
camins públics rurals. Al camí de Sant Andreu s’han arranjat 
diversos flonjalls, de dimensions importants, que hi havia en el  
paviment d’asfalt.

També s’ha realitzat la sega dels marges dels camins, per tal 
de garantir la visibilitat i seguretat dels vehicles i usuaris; així 

ACTUACIONS DIVERSES ALS CAMINS PÚBLICS RURALS, A LES RUTES VERDES 
I ALS ESPAIS PÚBLICS

com la sega i desbrossada de les rutes verdes, de les zones 
verdes i de les parcel·les de titularitat municipal. 

El mes de juny també es va arreglar la senyalització vertical de 
la ruta verda del veïnat de la Bruguera així com la senyalització 
de les zones de contenidors del carrer de la Pau i del carrer 
Església del nucli urbà. 

Durant aquests mesos s’han reposat diverses senyals verti-
cals dels carrers del polígon i del nucli urbà que estaven aixa-
fades o amb els suports torçats. 

A la pista poliesportiva a davant de l’Ajuntament s’estan rea-
litzant els treballs de manteniment de la tanca perimetral de 
fusta. 

S’han arranjat peces de vorada i rigola i un embornal que 
s’havia enfonsat al carrer de la Riera del polígon i també s’ha 
arranjat i substituït la tapa de pou de registre de la xarxa d’ai-
gües residuals de la vorera del carrer del Cementiri. 

S’han extret tots els arbres plataners existents als parterres 
de les voreres del carrer camí de Fornells del polígon indus-
trial Les Ferreries atès que aquests arbres, de creixement tan 
ràpid i de dimensions actuals tan importants, estaven aixecant 
el paviment de les voreres, malmetent les xarxes de serveis 
públics que discorren enterrades i dificultaven la il·luminació 
del carrer dels fanals. Als parterres d’un costat del carrer s’hi 
ha plantat "Lagestroemia Indica". 

Així mateix, s’han instal·lat  tres boques de rec a les voreres 
per poder aportar aigua a les noves plantes mitjançant el sis-
tema del reg gota a gota.

També s’han substituït dos arbres a l’inici dels parterres del 
Passeig de Campllong, a tocar de la carretera C-25, per dos 
freixes.

ACTUACIONS DIVERSES AL SISTEMA VIARI I A PARCS INFANTILS
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S’ha adequat la planta altell de l’Ajuntament com a arxiu mit-
jançant l’execució i el muntatge de tancaments i prestatges 
per tenir el fons documental municipal correctament ordenat. 

Al Local Social s’han realitzat actuacions de manteniment com 
ara la reparació de la tarima de l’escenari de la sala polivalent 
petita, l’arranjament i el manteniment de la tanca de fusta de 
les escales d’accés a l’edifici per la façana nord, la reposició 
de plaques de fals sostre malmeses, entre d’altres actuacions. 

També s’han realitzat els treballs de manteniment i repintat de la 
tanca perimetral metàlica del pati de la Llar d’infants municipal.

Al cementiri municipal s’ha substituït un xiprer i s’ha extret un pi 
existent de grans dimensions per evitar danys a les instal·lacions.

També s’ha arreglat el parallamps de la punta del campanar 
de l’Església de Campllong. 

MILLORES I EQUIPAMENT ALS EDIFICIS MUNICIPALS

A finals de setembre s’ha iniciat l’arranjament de la coberta del 
pavelló. Aquesta obra consisteix en renovar el sistema de cobri-
ment de la pista del pavelló sense modificar l’estructura metàlica 
de suport ni la façana de l’edifici. L’actuació es fa mitjançant el 
desmuntatge de la planxa existent i la protecció d’escuma de po-
liuretà. També es fa una nova coberta de sandvitx de planxa "in 
situ" i nous baixants i canals de planxa d’acer inoxidable.

ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
El nou sistema de cobriment permetrà aconseguir un bon com-
portament en l’aïllament tèrmic i acústic i gràcies al perforat de 
la planxa inferior i a la làmina i gruix de la llana de roca prevista. 
D’aquesta manera es facilitarà una bona absorció de so a l’inte-
rior de l’equipament. Les obres contemplen al mateix temps la 
millora de la coberta plana de la zona dels vestidors i dels banys. 
Aquestes obres estan subvencionades per la Diputació de Girona.
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El Local Social ha continuat funcionant en plena activitat 
fins a l’arribada de les vacances d’estiu. Les sales han es-
tat ocupades per les classes de repàs, d’idiomes, d’infor-
màtica, de Zumba, de Pilates... A l’exterior, el Parc de Salut 
i la Marxa Nòrdica han ajudat a col·locar-ho "tot a lloc" per 
l’arribada de l’estiu.

No podem oblidar-nos de la presència quinzenal de timbals i 
gralles sonat a les sales del Local. Cal dir que fora del Local 
sonen molt, molt bé; això és el resultat de les hores d’assaig.

Com a activitats extraordinàries, al juny es va realitzar les 
activitats de fi de curs de la Llar d’Infants. 

El carrer de la Fira va ser l’escenari de la revetlla de Sant 
Joan. L’olor de pólvora, la música, les coques dolces, els 
riures i la bona companyia ens anunciava un estiu molt 
calorós. 

L’activitat del Local social s’ha mantingut durant aquests 
calorosos mesos amb els cursos d’estiu de Zumba i d’Hi-

LOCAL SOCIAL

popressius i el berenar/ball dels jubilats. No és qüestió de 
perdre tot el que hem guanyat durant l’hivern i l’estiu es fa 
molt llarg.

El mes d’agost és el moment de preparació i programació 
dels nous cursos, dels balls de jubilats, de les activitats 
d’hivern i, com no, de la Festa Major.

Aquest any, durant els dies de festa, el Local ha acollit una 
classe atapeïda de "zumbers" i "zumberes", grans i petits, 
que ho varen donar tot durant un parell d’hores. També và-
rem retrobar-nos amb els contes i les màscares de lleons, 
hipopòtams i zebres van envair el carrer de la Fira.

El dinar de Germanor tanca els actes de la Festa Major i 
una vegada més les sales del Local Social van ser les esco-
llides per acollir aquest últim esdeveniment.

La música també ha envaït les sales del Local. La pluja va 
fer que diverses actuacions programades canviessin d’ubi-
cació, entre elles, les previstes en el Musicant.

Durant l’estiu tenim la sort de gaudir tots els diumenges de 
música en directe a la fresca. És una activitat promoguda 
pel Restaurant del Local Social. A causa de les inclemències 
meteorològiques, algun concert de la programació s’ha ha-
gut de traslladar a les sales del Local. Cal recordar que són 
concerts gratuïts, oberts a tothom i un complement cultural 
més al nostre municipi. 

Activitats de fi de curs de la llar d’infants
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Durant la primavera, activitats com el Gimnàs de manteniment 
i els cursos d’Informàtica per a jubilats ens han mantingut cos 
i ment en forma fins a arribar a l’estiu.

La primera setmana de juny ens trobàvem amb la diada del 
soci. Una proposta iniciada per la Sara ja fa cinc anys. Tot i 
que ella ara no treballa al Local social, va voler compartir amb 
nosaltres aquesta jornada. Des del Casal de Jubilats vam voler 
agrair la seva dedicació i compromís durant tots aquests anys 
al capdavant del Casal amb un ram de flors. Les seves parau-
les ens van emocionar a tots i totes. 

Pel que fa al desenvolupament de la Jornada només podem te-
nir paraules d’agraïment per l’Ajuntament, per la regidora, per 
la dinamitzadora, pels músics i per Restaurant del Local Social. 
Tots es van implicar perquè no ens faltés de res i que pogués-

sim gaudir del dinar, del beure, del ball i del retrobament amb 
amics i coneguts. Una jornada rodona.

Tot i la calor d’aquests mesos, els membres del Casal de jubi-
lats ens seguim reunint per celebrar els berenars setmanals. 
I per descomptat celebrant amb més èmfasi els aniversaris i 
sants de forma col·lectiva. 

En un d’aquests berenars en Xicu del Local Social ens va sor-
prendre amb un berenar amenitzat amb un concert de violon-
cel que ens va emocionar.

A final d’estiu hem gaudit dels diversos actes de la Festa Major 
i dels concerts del Musicant, tot desitjant que comencin els 
cursos del Local Social per reprendre la rutina dels cursos i 
amb les noves propostes que ens fan.

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”

Tota la comunitat educativa donem 
la benvinguda al nou curs 2018-
2019.

Emprenem aquest any amb molta 
energia i grans novetats (setmana 
del conte, setmana del pintor, dia 
del cinema...).

La filosofia de la llar contempla el paper de la FAMÍLIA com 
un pilar fonamental per el desenvolupament de l’infant. És 

per això que aquest curs, les educadores hem creat l’anome-
nat Espai Familiar, una zona acollidora i tranquil·la, ideada 
per a què els petits puguin compartir una estona agradable 
i íntima amb els seus familiars. Amb aquest nou racó prete-
nem que els infants es sentin com a casa, tot convidant a les 
famílies a aquest lloc segur i confortable per a ells.  

Els infants poden expressar el seu dia a dia a l’escola i/o 
compartir un moment personal amb els adults, tot mirant 
contes. Aquests instants dolços i tendres no es compren ni 
es venen. 
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ELS SERVEIS SOCIALS DE CAMPLLONG
Hola a totes i a tots!  Nosal-
tres som l’equip de Serveis 
Socials de Campllong i en for-
mem part una Treballadora 
Social, Montserrat Barea, i 
una Educadora Social, Estefa-
nia Trias. 

Com a equip som bastant noves ja que treballem conjunta-
ment des de finals d’abril i per això aprofitem aquesta ocasió 
per poder-nos presentar.

Volem aprofitar aquest escrit, també, com a una bona opor-
tunitat per explicar-vos breument què són els Serveis Socials 
per tots/es aquells/es que no ens coneixeu. 

QUÈ SÓN ELS SERVEIS SOCIALS?

Els Serveis Socials són els serveis més pròxims al ciutadà 
que, formats per un/a treballador/a social i un/a educador/a 
social, atenen situacions individuals i/o familiars de neces-
sitat social. 

Entre les seves funcions hi ha les d’oferir informació, as-
sessorament i orientació. També diagnostiquen, valoren i 
intervenen en situacions de risc social i s’encarreguen dels 
tràmits a realitzar relacionats amb els recursos i les presta-
cions socials.

QUI HI POT ACCEDIR?

Totes aquelles persones que resideixen als municipis de la 
comarca del Gironès, en aquest cas, Campllong i Sant Andreu 
Salou.

SERVEIS SOCIALS

Per acabar, us informem que ens trobem a l’Ajuntament 
de Campllong els dijous (els horaris els teniu just a sobre 
d’aquestes línies, en el requadre amb la informació de cada 
professional). 

Si voleu concertar hora de visita només cal que truqueu al te-
lèfon del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (972 20 19 
62). Us hi esperem per tot allò amb el que us puguem ajudar, 
assessorar i orientar. Tenim les portes obertes!

TREBALLADORA SOCIAL
Montserrat Barea
 
Assessorament, orientació, seguiment i tramitació:
    • Famílies
    • Gent Gran
    • Persones soles
    • Discapacitat i/o Dependència

DIJOUS de 8 a 15h

EDUCADORA SOCIAL
Estefania Trias

Assessorament, orientació, seguiment i tramitació:
    • Famílies
    • Infància
    • Adolescència
    • Joventut

DIJOUS de 13h a 15h (o horari a convenir)
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SERVEI ALS CIUTADANS
BUSCAR FEINA ÉS UNA FEINA
A la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Campllong 
t’acompanyem en el camí de cerca i millora professional 
amb l’objectiu que les teves ACCIONS obtinguin resultat 
i el teu PERFIL sigui competent dins el mercat laboral

COM? 

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

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

COM? 

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

TREBALLAR A CAMPLLONG

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

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

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

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

Segon i últim dijous tarda de cada mes (amb cita prèvia)
borsa@campllong.cat – 972 46 15 04
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En aquesta edició us presentarem els diferents tipus de reco-
llida selectiva, centrant-nos en els dos més coneguts, amb la fi 
d’analitzar i comparar el model actual que fem servir amb un 
altre alternatiu.

El model actual que utilitzem ÀREA DE VORERA (AV)
Els usuaris es desplacen per dipositar els seus residus als 
contenidors ubicats a la via pública. El punt de recollida dels 
residus està situat a la via pública o vorera. El contenidors es 
buiden periòdicament amb freqüencies adaptades a la genera-
ció i al servei de recollida selectiva.
 
L’altre model seria PORTA A PORTA (PAP)
Les diverses fraccions de residus municipals es recullen di-
rectament en el punt de generació, d’acord amb un calendari 
preestablert.

En el model de recollida porta a porta els usuaris (ciutadans, 
comerços, etc.) dipositen els residus davant la porta de casa 
seva en uns dies i hores determinats per tal que els responsa-
bles del servei de recollida els passin a recollir. 
 
Per acabar, us presentem una comparativa entre els dos mo-
dels que us facilitarà la informació i comprensió i ens ajudarà 
a les seves anàlisis.

MEDI AMBIENT

El dissabte 1 de setembre al matí, 54 jugadors es va congre-
gar al tradicional Torneig de tennis taula de la Festa Major de 
Campllong. 

El jugador del Ciervo Sabadell Francesc Castells es va erigir 
com a campió de la categoria A, després de vèncer a la final 
el també sabadellenc Juan Antonio Ortega. El campió de l’edi-
ció de l’any passat, Joni Díaz, va aconseguir el tercer lloc. Pel 
que fa a la categoria de no federats, el blanenc Albert Amat 
va aconseguir la primera posició, seguit de Josep Vila, de La 
Selva.

Des de l’AE Campllong donem les gràcies a tots els participants 
i col·laboradors, així com a les entitats locals La Selva i Res-
taurant Social de Campllong, que van fer possible celebrar una 
gran jornada de tennis de taula.

A més, durant tot el torneig, públic i jugadors van poder provar 
el tennis taula en realitat virtual, jugant al joc de realitat virtu-
al "Eleven Table Tennis VR" i col·laborant amb l’entitat benèfi-
ca “El cau de la cendra”.

VUITÈ TORNEIG DE TENNIS TAULA DE CAMPLLONG 2018

MODEL ÀREA DE VORERA (AV) MODEL PORTA A PORTA (PAP)

- S’ocupa l’espai públic per ubicar 
els contenidors

- S’ocupa menys o gens espai públic

- El ciutadà pot dipositar els seus 
residus als contenidors del carrer 
diàriament
- A la pràctica, l’horari per dipositar 
la FORM és més flexible

- Cal ajustar-se als dies i horaris de 
recollida preestablerts

- L’ús dels contenidors és compartit 
per molts usuaris

- Cada usuari disposa del seu cu-
bell; es pot identificar els usuaris 
que ho fan bé i els que no (control 
de qualitat directa)

- Es necessita menys espai a la llar 
per dipositar les fraccions de reco-
llida selectiva.

- La distància a recórrer pel ciutadà 
per dipositar la FORM fora la llar és 
menor (a la porta de casa)

- Cal un manteniment i neteja dels 
contenidors

- En general, el manteniment dels 
contenidors no és responsabilitat 
del servei de recollida

- Els municipis que segueixen 
aquest model tenen uns resultats 
de recollida selectiva variables

- Els municipis, en general, obtenen 
uns resultats de recollida selectiva 
superiors i destinen menys fracció 
resta a disposició del rebuig

-  La quantitat de la FORM recolli-
da és variable (al voltant de 150 g 
FORM/hab.dia)

 - La quantitat de la FORM recollida 
és superior (al voltant 300 g FORM/
hab.dia)

- La qualitat de la FORM que s’acon-
segueix és variable

- S’aconsegueix una qualitat de 
la FORM superior (habitualment 
menys d’un 5% d’impropis)

Guanyadors categoria no federats

Guanyadors categoria federats
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Com en els darrers anys, la nit de Sant Joan a Campllong la và-
rem celebrar en grup totes aquelles persones que varen voler 
fer la revetlla. Tots els participants prèviament s’havien inscrit 
a l’Ajuntament i abonat la taxa que havia fitxat el consistori 
d’1€ per persona. Un grup de voluntaris varen muntar taules 
cadires, estovalles, llums i escenari, cadascú és va portar el 
sopar de casa seva. L’Ajuntament hi va posar el cava i el disc-
jockey que, per cert, va tenir tota l’estona la pista de ball plena. 
El més important és que la gent que va venir a la festa s’ho 
va passar d’allò mes bé i segurament amb ganes de tornar-hi 
el proper any. Agraim a tots aquells que varen muntar llums, 
taules i cadires. Fins l’any vinent.

LA REVETLLA DE SANT JOAN

Benvolguts usuaris i usuàries del Casal Municipal de la Gent 
Gran de Campllong,

El  9 de juny passat vam celebrar la diada del soci del nostre 
municipi amb l’objectiu de poder fer-vos protagonistes a tots 
vosaltres. Assumeixo la responsabilitat de ser la vostra regi-
dora amb orgull i ho faig amb molt de gust, energia i il·lusió; 
amb la voluntat de seguir construint un Casal Municipal de la 
Gent Gran emblemàtic; tal com ha estat fins ara.

No oblido que la gent gran de Campllong sou els que heu fet pos-
sible el poble actual, que vivim i estimem. Campllong d’avui és 
el resultat de la suma d’esforços de molta gent com vosaltres.
 
Aquesta entitat local ja realitzava fins ara un dinar de germa-
nor, un dinar que aquest any potser ha estat un xic diferent, 
ni millor ni pitjor, diferent, perquè tinc constància que heu 
gaudit d’allò més i a mi això m’omple d’alegria i satisfacció. 
És per això que em vull dirigir a vosaltres per dir-vos que el 
meu objectiu és treballar per millorar la vostra qualitat de vida 
i donar resposta a les inquietuds i dificultats que ens trobem 
les persones quan ens fem grans.

Des de l’Ajuntament fem promoció cap a un envelliment actiu, 
com en tantes altres vegades he fet referència però sobretot 

el que volem és que la nostra gent gran estigui ben atesa i 
que disposeu d’un espai de participació lúdica i de benestar.  
 
Per això seguiré endavant per fomentar diades com aquestes,  
activitats culturals, formatives, recreatives i promoure el casal 
com un espai obert, lligat a d’altres entitats i grups socials 
dedicats a la gent gran.

Una diada emotiva, amb un menjar excel·lent i ben atesos, com 
us mereixeu! Doncs sí! Amenitzat pels nostres estimats Pep 
i Maria José trio... i supervisat per la nostra dinamitzadora 
cultural, Maria José. Gràcies per la teva ajuda!
 
I acompanyats de la nostra Sara que, com bé sabeu, segueix 
la trajectòria professional per la qual s’ha format. Com ens ha 
agradat Sara que ens acompanyessis!!!

Perquè, per sobre de tot, el més important és que us sentiu 
ben atesos i protagonistes del vostre entorn; que us pugueu 
sentir partícips del dia a dia del vostre casal.

Desitjo que plegats puguem viure diades com aquestes. Gràcies.

Sílvia Bosch Agustí
Regidora del Casal de la Gent Gran de Campllong

DIADA DEL SOCI DEL CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
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Han estat quasi dues setmanes d’activitats per a totes les 
edats que passen sense adornar-nos-en. Esperem que hagueu 
trobat activitats per participar i gaudir de la Festa Major. I feli-
citem al jovent que ha treballat de valent per a fer-ho possible.

FESTA MAJOR DE CAMPLLONG 2018
Des de la Comissió de Festes  volem agraïr la vostra participa-
ció a les diferents activitats i sobretot un fort agraïment a tots 
els col·laboradors que desinteressadament ens donen un cop 
de mà any rere any. Moltes gràcies a tots i totes!
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Amb un concert familiar a la plaça del poble es va cloure el 
XVè cicle de música del país Musicant. El grup triat era Les 
princeses barbudes,  quatre músics avituallats com a orenetes 
viatgeres que amb unes cançons molt originals resseguien la 
vida transhumant d’aquests ocells. Amb instruments de jogui-
na però amb una sonoritat més que professional, l’actuació 
barrejava la música en directe amb una veu en off que servia 
de narrador virtual dels esdeveniments.

El cicle però va començar el dimarts 28 amb un concert del 
tenor Roger Padullés dedicat a la memòria del gran tenor ca-
talà Emili Vendrell. Acompanyat per un pianista (Pau Casan) 
i un actor (Ferran Frauca) personificant al qui fou considerat 
com "La Veu del Poble".  Els artistes combinaven les memòries 
d’Emili Vendrell amb partitures clàssiques del repertori cata-
là del romanticisme i noucentisme. Un concert d’una qualitat 
exquisida.

El següent dia va ser el torn de les havaneres, amb un concert 
dedicat a una altre mestre de la música popular catalana, en 
aquest cas a Josep Bastons, "L’home de la guitarra" a qui les 
cantants Indira Ferrer i Gina Espolet, els Port Bo, Antoni Mas 
al piano, Joan Bosacoma al contrabaix i Toni Gadea a la per-
cussió van dedicar un monogràfic. En aquest cas parlem d’un 

CICLE MUSICANT 2018
artista reconegut en plena activitat als seus 90 anys de joven-
tut, actuant al costat dels intèrprets en diferents combinacions  
instrumentals.

El tercer concert va estar dedicat a la música popular de ses 
Illes, amb el cantautor Biel Majoral, dos glossadors i dos 
excel·lents músics acompanyants. La personalitat inconfor-
mista i compromesa d’en Biel va  enganxar sense concessions 
al públic que va assistir al concert, entre els quals vam comp-
tar amb el President del Parlament de Catalunya, Sr. Roger 
Torrent qui va fer un discurs a favor de la llibertat d’expressió  
dels presos polítics catalans.

El divendres va ser el torn del concert més multitudinari 
amb els Blaumut acompanyats de la Giorquestra dirigida 
per Marcel Sabaté. La pluja que ja ens havia acompanyat 
cada dia va obligar a fer el concert al pavelló municipal, 
cosa que no va impedir desplegar tota la contundència so-
nora i lumínica dels artistes que van connectar de seguida 
amb els assistents.
 
Com cada any, volem agrair a totes les col·laboradores, em-
preses i institucions que participen d’aquest petit gran festival 
de Campllong, Fins l’any que ve!

Els Blaumut acompanyats de la Giorquestra Port Bo, Indira Ferrer i Gina Espolet. Foto: Ricard Alonso

Biel Majoral Públic
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El Casal d’estiu és el punt de trobada d’infants i joves de 
Campllong i rodalies. Cada estiu es repeteixen algunes de les 
activitats que ja tenen una raconet al calendari de vacances 
d’estiu.

Aquesta edició del casal ha girat entorn de la figura de la Nat-
halie, una periodista belga que visita Campllong i que té com a 
objectiu fer un reportatge sobre una sèrie de llocs del nostre 
entorn cultural. Per a tot això, la Nathalie ens ha demanat el 
nostre suport i nosaltres no l’hem deixat sola i l’hem ajudat a 
saber tot allò que tenia ganes de saber sobre diversos llocs 
d’interès del nostre territori.

L’estiu s’ha fet ben curt. Moltes de les activitats que fem al 
casal ja són esperades. Estem parlant del tobogan d’aigua, 
l’acampada al bosc de Can Nosa, la piscina de Cassà, l’excur-
sió a Can Feliu, les estones de pavelló, la festa de l’Escuma i la 
festa Holi, la rebuda oberta del matí, la botifarrada dels avis... 
tot això forma part de l’imaginari que tots plegats projectem 
del casal d’estiu de Campllong.

A banda, enguany hem tingut novetats. Una de molt impor-
tant és la incorporació d’algun monitor/a que abans havia 
estat participant del casal (cosa que ens fa especialment 
feliços). L’altre, la incorporació d’una directora que abans 
també havia treballat al casal (una gran companya i una gran 
feina la seva). Tot plegat ha fet que aquest estiu puguem 
estar més que satisfets del caliu que conserva el casal amb 
aquest equip humà tant entregat a la seva feina de fer gau-

EL CASAL D’ESTIU

dir a tots i cadascun dels participants del casal durant les 
vacances d’estiu.

A nivell d’activitats també hem tingut novetats: la pilota zorball 
i la Ruta Jove. Aquesta pilota l’hem pogut gaudir diverses ve-
gades durant el casal. Es tracta d’una esfera de 3,5 metres de 
diàmetre on se situen a dins dos infants que hi roden a dins. 
L’activitat ha estat tot un èxit.

Per altra banda, hem tingut la sort de comptar amb una Ruta 
Jove que també ha estat un èxit. Aquesta activitat la portàvem 
rumiant durant temps i finalment enguany hem pogut oferir un 
projecte molt il·lusionant que culmina una estada al casal que 
per a molts joves ha estat de molts estius. La Ruta Jove és 
una activitat pensada i autogestionada pels mateixos joves i 
supervisada per un monitor que els ajuda a canalitzar l’energia 
i fer viable el projecte.

La Ruta Jove permet que els participants siguin lliures 
d’escollir quin objectiu comú tindran com a cirereta de 
l’activitat la darrera setmana de Juliol. Les úniques con-
dicions és idear una activitat de com a mínim quatre nits 
a fora, en la qual els joves siguin autosuficients a nivell 
d’alimentació i allotjament, i que l’activitat sigui autofi-
nançada com a mínim en un 50% del seu cost total Aquest 
estiu la destinació escollida ha estat el Càmping la Fa-
geda. Amb aquesta destinació hem pogut treballar molts 
dels objectius que el casal es planteja en el transcurs de 
les diverses etapes d’edat: fomentar l’autonomia, educar 
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A Campllong, l’11 de setembre va esdevenir enguany un dia de 
festa, amb més banderes a les finestres i balcons i potser un 
dia fins i tot més tranquil que d’altres festius ja que una bona 
part de la població va agafar la carretera i amb vehicle propi, 
compartit o amb el bus de l’ANC, se’n varen anar cap a Bar-
celona per viure una diada única i diferent.  Aquest any amb 
una Diagonal plena de gom a gom (1.000.000 de persones) 
per demanar els drets substrets per a l’Estat espanyol ara fa 
300 anys, i molt en particular per demanar la llibertat dels em-

L’11 DE SETEMBRE
presonats pels fets de l’1 d’octubre i successius. La societat 
catalana, amb una immensa majoria, no vol ni pot tolerar que 
hi hagi gent empresonada per “idees o fets polítics". 

Esperem que en poc temps tots aquests desgreuges és resol-
guin i quedin superats, i puguem gaudir d’un altre tipus d’11 de 
setembre mes lúdic i festiu i que tots aquests fets puguin ser 
relatats com a història viscuda, d’igual forma que avui en dia 
parlem de fets d’anys enrere. Per molts anys, visca Catalunya!!!

a través de les emocions i de la llibertat i proposar activi-
tats que permetin un lleure saludable a través de l’exerci-
ci físic i del moviment.

Per acabar, simplement donem les gràcies a tot el personal 
de l’Ajuntament pel suport tan evident i determinat a aconse-
guir que el casal de Campllong segueixi sent una activitat tant 
propera en tots els sentits. Un casal on l’element humà pren 
tanta força a totes les activitats, que conserva un punt de casal 
de tota la vida i que tots plegats hem fet esdevenir patrimoni 
de tots els campllonguesos i campllongueses i dels amics dels 
pobles veïns.

El casal de Campllong és el millor del món!
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RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS:
Els dijous, 18 d’octubre, 15 de novembre i 20 de desembre

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA:
Els dimarts 6 de novembre i 4 de desembre
 
SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL: 
Els dissabtes 10 de novembre i 15 de desembre

ACTIVITATS:
 
CAMINADA I CASTANYADA POPULAR
Diumenge, 4 de novembre

MARATÓ DE TV3
Diumenge, 16 de desembre (data a concretar pel Tast 
de vins solidari)  

JOC DE LA QUINA
25, 26 i 30 de desembre

I LES ACTIVITATS HABITUALS DE NADAL

BALLS DE JUBILATS (preu: 7€ socis; 8€ no socis)
Els dimecres quinzenalment: 17 i 31 d’octubre, 14 
i 28 de novembre i 12 de desembre

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A: 
 
 

- AJUNTAMENT (972.46.15.04, de dilluns a diven-
dres, de 10 a 2 i el dijous, de 6 a 8) 

- AL LOCAL SOCIAL (972.46.07.87, de dilluns a 
divendres, de 5 a 9).

Ajuntament de Campllong

AQUEST PROPER TRIMESTRE...SALUT




