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Carta de l’alcalde

El 22 de desembre es va inaugurar la Roureda dels 100 anys, 
un espai de 4.090 m2 cedits al poble de Campllong per La Selva 
amb motiu de la commemoració del cent anys del naixement 
de "la fàbrica" (que és com els veïns la coneixen de sempre). 
L’acte es va fer després de fer les obres de millora de l’espai 
enjardinat, les corresponents obres d’urbanització amb instal·
lació de canonades d’aigua, de telefonia i enllumenat, a més 
d’implantar-hi el mobiliari urbà. La inauguració, prevista pel 16 
de desembre, es va ajornar una setmana per la pluja. 

Alcalde, regidors, veïns, directius i treballadors vàrem ésser 
partícips d’aquest acte, el que podríem dir l’últim dels esdeve-
niments de celebració del centenari de La Selva, l’empresa lo-
cal amb més reconeixement històric: d’antiguitat, capacitat de 
donar feina i de més moviment econòmic del nostre municipi. 
També l’empresa que contribueix més a les arques municipals 
i és que La Selva ha format part de manera molt activa de la 
història dels últims 100 anys de Campllong. Per exemple, no sé 
si ho haureu llegit o ho haureu sentit a dir, l’espai que va dei-
xar lliure l’Ajuntament de Campllong amb el trasllat a la nova 
escola, és el lloc on el 1917 comença la història que ens porta 
aquí, l’antiga cansaladeria (carnisseria) d’en Josep Albertí.

I al llarg d’aquest camí que hem fet junts "la fàbrica" i el nostre 
poble, podem veure una col·laboració que voldria qualificar d’in-
terès comú perquè ambdós anéssim bé. Així sabem que del 1921 
fins a uns anys més tard, el Governador Civil volia tancar l’escor-
xador de "la fàbrica" i l’Alcalde el replicava buscant motius per 
esquivar l’ordre, tot i que el Governador hi insistia de forma fins 
i tot amenaçadora. També hi ha una llegenda urbana que diu que 
el rellotge de l’església el va pagar "la fàbrica"... 

El que és evident i segur és que l’empresa ha col·laborat 
amb el poble cada vegada que aquest quedava entrebancat 
econòmicament: amb la reconstrucció del cementiri el 1979, 
amb el camí del cementiri anys abans, amb la construcció 
del pavelló fa quasi quaranta anys, amb la recuperació de La 
Festa Major, compartint la depuradora amb el municipi i un 
llarg etcètera. Que La Selva ha col·laborat/col·labora amb 
moltes de les activitats que es porten a terme a Campllong 
és de tots sabut. Potser hi ha tingut a veure que el seu funda-
dor, Josep Albertí Lapedra, en va ésser alcalde i el lligam mai 
no s’ha trencat per part dels seus descendents. En Xavier Al-
bertí, actual director general, va formar part de la Comissió 
de Festes de Campllong. 

En tot cas, des de Campllong volem que La Selva, "la fàbrica", 
continuï liderant i essent un motor econòmic i aporti feina i 
treball per als nostres ciutadans i els dels pobles veïns. I que 
mantingui de forma permanent aquests llaços d’entesa amb la 
nostra comunitat. 

L’Ajuntament de Campllong rep com a record del centenari de 
La Selva la Roureda dels 100 anys, com a espai públic per a 
gaudir-ne tots els veïns del poble i personal de "la fàbrica". 
L’Ajuntament es farà responsable del seu manteniment i de les 
possibles millores a introduir-hi, amb correspondència amb la 
direcció de l’empresa cessionària. Desitjo a La Selva que els 
propers 100 anys continuïn formant part de la nostra comuni-
tat i que sigui per molts més. Salut i treball,
      
 
Lluís Freixas i Vilardell, Alcalde de Campllong

LA ROUREDA DELS 100 ANYS
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE 27 DE SETEMBRE DE 2018 (X2018000242)

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ O LES SESSIONS ANTERIORS - 
X20180000208

Els reunits, per unanimitat, acorden l’aprovació de l’esborrany de l’acta de 
la sessió ordinària de 26 de juliol.

2.- BAIXA DE DRETS D’EXERCICIS TANCATS
X2018000226

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de co-
brament, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per im-
port de 1.947,57 €, el detall individualitzat dels quals és el següent:

Exercici Aplicació Descripció Import

2011 45080 Subvenció Jutjat de Pau 900,00

2016 45082 Subvenció càrrecs electes 634,56

2016 46100
Diputació. Fons de Cooperació Local. 

Despeses culturals
413,01

Total baixes de drets d’exercicis tancats 1.947,57

SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la 
baixa dels drets esmentats.

3.- BAIXA D’OBLIGACIONS D’EXERCICIS TANCATS
X2018000227

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
 
PRIMER.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pen-
dents de pagament de pressupostos tancats, per import de 273,54 €. 
El detall individualitzat del qual figura tot seguit:

Exercici Operació Partida Descripció Import

2014 220140005720 920-214 Titular del crèdit: 

Auto reparacions Jordi 

Jordi Sagué Clara 

(77901038S)

Canvi pany porta càrrega vehicle 

municipal

Factura. 2014/853

123,54

2016 220160005615 323-480 Titular del crèdit: AMPA Llar 

Infants El Tractoret

Ajut despeses ordinàries

150,00

SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la 
baixa de les obligacions indicades.

4.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAMP-
LLONG AL CONVENI MARC DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS I DE 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS SUBSTITU-
TIUS. X2018000232

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Campllong a 
l’acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de 
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les enti-
tats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini de vint-i-tres 
mesos, des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 31 d’agost de 2020. 

SEGON.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a aquest 
termini amb l’empresa adjudicatària Citylift, SA en les modalitat següents:

Tipus de man-
teniment 
( B à s i c / s e m i -
risc/tot risc)

Tipus d’aparell 
(interior/exteri-
or/muntacàrre-
gues)

Aparells Preu/
aparell-any

Manteniment tot risc i 

rescat interior d’ascen-

sors

Interior Ajuntament de 

Campllong. Unitat XV709 

RAE 1-990009327-Z

1
840,00 € 

(IVA, no inclòs)

Manteniment tot risc i 

rescat interior d’ascen-

sors

Interior local Social de 

Campllong. Unitat XV710 

RAE 1-170030040

1
840,00 € 

(IVA, no inclòs)

Manteniment tot risc i 

rescat interior d’ascen-

sors

Plataforma Salva escales. 

Unitat  XX378 – Sense 

núm de  RAE

1
A determinar segons 

conveni marc

5.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES 
AMB DEPEDÈNCIA – ANY 2018 – I APROVACIÓ 
DE LES BASES REGULADORES. X2018000236

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.-  Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de 
la subvenció a persones amb dependència, any 2018, que s’adjunten com 
annex al present acord.

6.- CONVOCATÒRIA CONCURS PORTADA FIRA 2019. 
X2018000237

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores del concurs 
públic pel disseny de la portada/cartell del programa de la 37a. Fira 
Comarcal de Primavera de Campllong i que tot seguit es detallen: 

SEGON.-  Declarar urgent la tramitació de l’expedient de con-
tractació de l’esmentada obra, als efectes d’allò que disposa l’art. 33 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques i en conseqüència reduir a la meitat 
tots els terminis de tramitació adduint raons d’interès públic. 

Cop d’ull a les actes municipals
NOTA: El que aquí us exposem són extractes de les 
actes municipals. Per accedir a la transcripció comple-
ta, consulteu-les a www.campllong.cat
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Cop d’ull a les actes municipals
7.- MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FIS-
CALS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2019. APRO-
VACIÓ PROVISIONAL. X2018000238

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents 
la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, 
d’acord amb la redacció que a continuació es recull:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’ABASTA-
MENT D’AIGUA POTABLE

Modificar l’article 7 Quota tributària. Apartat 1.1 Subministrament 
d’aigua, que quedarà amb el següent redactat: 

Tarifa:

BLOC 1: de 0 a 6 m3/abonat/mes 0,44 €/m3

BLOC 2: de 6 a 12 m3/abonat/mes 0,56 €/m3

Quota de servei domèstic 8,10 €/abonat/mes

Quota de servei industrial 15,00 €/abonat/mes

Conservació de comptador 0,66 €/abonat/mes

Drets de connexió aigua domèstic/in-

dustrial

120,20 €

(...)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE LLAR D’INFANTS  

Modificar l’article 6, que queda redactat de la següent manera

6è.- Quota tributària

TARIFES. QUOTES MENSUALS EUROS

Quota del servei 168,00 €

Quota reserva de plaça *(1) no retornables 50,00 €

TARIFES. ALTRES SERVEIS EUROS

Quota de matrícula *(2) 55,00 €

Quota de material *(3) 65,00 €

Quota menjador, servei complert * (4) 121,00 €

Preu àpat descompte fix menjador 5,5 €

Servei esporàdic de menjador 7,5 €

Servei acollida *(5) 4,5 €

Servei de berenar 1,00 €

Servei extraescolar *(6) 4,5 €

*(1) Aquesta quota es pagarà mensualment des de l’inici del curs 
escolar (setembre) fins al mes anterior a la incorporació de l’infant 
a la llar, ja que en el mes d’incorporació de l’infant a la llar aquest ja 
passarà a pagar la quota mensual del servei de 168,00 €.

* (2) Tothom haurà de pagar aquest import en el moment de fer la 
matrícula per tenir dret a que se li tramiti la corresponent sol·licitud 
de plaça a la llar d’infants de Campllong. L’Ajuntament bonificarà 
aquesta taxa el 100% als infants empadronats a Campllong. L’import 
de la bonificació es descomptarà del primer rebut del curs escolar.

*(3) Aquest import és una quota anual per tot el curs escolar, el qual 
es fraccionarà amb dos pagaments en funció de les necessitats de 
material durant el curs i el qual serà comunicat per la direcció del 
centre als pares per a fer efectiu el seu pagament.

*(4) El servei complert de menjador inclou: dinar i servei de dormi-
tori en règim fix. Quan un infant fix de menjador no vingui algun dia, 
amb previ avís, se li descomptarà el preu de l’àpat estipulat.

*(5) Existeixen dos serveis d’acollida i els horaris són els següent:
7:30 a 8:30
18:00 a 19:30
El preu expressat a la taula anterior és calculat per servei.

*(6) El servei d’extraescolar compren infants d’edats entre 3 a 5 
anys. Aquest servei inclou la recollida dels nens/es d’aquesta edat a 
la parada de l’autobús escolar de Campllong els quals seran acom-
panyats per una monitora/educadora fins a la Llar d’Infants. Allà es 
realitzaran activitats i tallers.
L’horari és de 17:30h a 19:30h.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA A 
CURSOS, JORNADES, TALLERS O ALTRES ACTIVI-
TATS CULTURALS, DE LLEURE, ESPORTIVES, FOR-
MATIVES O LÚDIQUES

Es modifica tota l’ordenança, en la qual s’han extret les referències 
als casals, ja que atenent a l’article 20 del Text refós de la llei regu-
ladora de les Hisendes Locals s’han de passar a regular com a preu 
públic, atès que en el municipi es realitzen altres casals de caràcter 
privat. A més, s’ha modificat el quadre de tarifes, ja que s’han variat 
alguns cursos oferts. 

L’ordenança quedarà redactada de la següent manera 

(Consulteu el text complet al web www.campllong.cat)

8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL PERÍODE 
MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL SEGON 
TRIMESTRE DE 2018. X2018000061

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Elevar al Ple de la corporació l’informe del període mig de 
pagament a proveïdors del 2n trimestre de l’exercici 2018 i que s’adjunta 
en la present proposta d’acord.

Les dades corresponents al 2r trimestre de 2018 són les següents:

Ajuntament:
Ràtio d’operacions pagades: 11,22 dies
Import de pagaments realitzats: 133.882,24 €
Ràtio d’operacions pendents: 466,58 dies
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Import de pagaments pendents: 344,40 €
PMP: 13,39 dies

Organisme Autònom Museu del Camp i d’Oficis Tradicionals
Ràtio d’operacions pagades: 0,00 dies
Import de pagaments realitzats: 309,14 €
Ràtio d’operacions pendents: 0,00 dies
Import de pagaments pendents: 0,00 €
PMP: 0,00 dies.

PMP Global: 
Import de pagaments realitzats: 134.191,38 €
Import de pagaments pendents: 344,40 €
PMP Global: 12,36 dies

Conclusió: Es compleix amb el Període Mitjà de Pagament a proveï-
dors, ja que el termini és inferior a 30 dies. 

9.- DONAR COMPTE LÍNIES FONAMENTALS PRES-
SUPOST 2019. X2018000228

L’article 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), estableix que, 
abans de l’1 d’octubre de cada any, les corporacions locals enviaran 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobre 
les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efec-
tes de donar compliment als requeriment de la normativa europea.

L’alcalde de la corporació va aprovar el Decret d’Alcaldia 150/2018 de 31 
d’agost d’aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost de l’exer-
cici 2019 elaborades per l’entitat local, que ajudaran a l’elaboració del 
pressupost de l’exercici de l’any següent, amb el següent contingut: 

CONSOLIDAT

ESTIMACIÓ DE 
DRETS 
RECONEGUTS

PREVISIÓ 
D’INGRESSOS

INGRESSOS 2018 INGRESSOS 2019

Capítol 1 654.819,90 Capítol 1 546.320,00

Capítol 2 10.000,00 Capítol 2 10.000,00

Capítol 3 380.750,00 Capítol 3 318.550,00

Capítol 4 294.097,32 Capítol 4 280.933,32

Capítol 5 41.348,00 Capítol 5 22.750,00

I n g r e s s o s 
corrents

1.381.015,22 I n g r e s s o s 
corrents

1.178.553,32

Capítol 6 0,00 Capítol 6 15.000,00

Capítol 7 72.675,06 Capítol 7 83.776,48

Ingressos de 
capital

72.675,06 Ingressos de 
capital

98.776,48

Capítol 8 0,00 Capítol 8 0,00

Capítol 9 0,00 Capítol 9 0,00

Ingressos 
financers

0,00 Ingressos
 financers

0,00

INGRESSOS 
TOTALS

1.453.690,28 INGRESSOS 
TOTALS

1.277.329,80

ESTIMACIÓ  
OBLIGACIONS 
RECONEGU-
DES

CRÈDITS 
INICIALS

DESPESES 2018 DESPESES 2019

Capítol 1 255.330,00 Capítol 1 275.455,00

Capítol 2 958.873,62 Capítol 2 715.214,58

Capítol 3 3.295,00 Capítol 3 2.285,00

Capítol 4 83.770,00 Capítol 4 88.720,00

Despeses 
corrents

1.301.268,62 Despeses 
corrents

1.081.674,58

Capítol 5 0,00 Capítol 5 0,00

Fons de con-
tingència

0,00 Fons de con-
tingència

0,00

Capítol 6 241.632,41 Capítol 6 168.488,00

Capítol 7 159.291,23 Capítol 7 0,00

Despeses de 
capital

400.923,64 Despeses de 
capital

168.488,00

Capítol 8 0,00 Capítol 8 0,00

Capítol 9 122.336,84 Capítol 9 27.167,22

Despeses
financeres

122.336,84 Despeses 
financeres

27.167,22

DESPESES 
TOTALS

1.824.529,10 DESPESES 
TOTALS

1.277.329,80

 
D’acord amb tot allò exposat, es proposa donar-ne compte al Ple perquè 
n’estigui assabentat. 

10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DIC-
TADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
PLENÀRIA, DE LA NÚM. 130/2018 A LA 161/2018
X2018000209

Conforme indica l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcio-
nament i règim jurídic de les entitats locals, es  dona compte de 
les resolucions 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 130/2018 al 
161/2018. 

Document Data Número
DEC CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 26/

07/2018                                                                                                                                      

23/07/18 2018DECR000130

DEC LIQUIDACIÓ TAXA JUNY JULIOL CASAL ESTIU 25/07/18 2018DECR000131

DEC CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA 

DE GOVERN 26/07/2018                                       

25/07/18 2018DECR000132

DEC DELEGACIÓ COMPETÈNCIES TINENT D’ALCALDE 27/07/18 2018DECR000133

DEC LLICÈNCIA OBRES MENORS Sra. DPB 27/07/18 2018DECR000134

DEC APROVACIÓ NÒMINES JULIOL 2018 30/07/18 2018DECR000135
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DEC CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA MENOR 

C/ SANT DIONÍS, 3

02/08/18 2018DECR000136

DEC CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA MENOR 

C/ CAMÍ DE FORNELLS, 10 - 12

08/08/18 2018DECR000137

DEC CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA MENOR 

PASSEIG CAMPLLONG, 5

09/08/18 2018DECR000138

DEC DEVOLUCIÓ FIANCES RESIDUS CONSTRUCCIÓ 

EXP 33-2010 I 1-2015

09/08/18 2018DECR000139

DEC CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA MENOR 

VEÏNAT DE LA BRUGUERA - MAS COLL  

09/08/18 2018DECR000140

DEC REQUERIMENT CORRECCIÓ DEFICIENCIES SA-

NITÀRIES PISCINA MAS SERINYÀ   

13/08/18 2018DECR000141

DEC INICI EXPEDIENT COMPTE GENERAL 16/08/18 2018DECR000142

DEC LIQUIDACIÓ TAXA AGOST SETEMBRE CASAL ESTIU                                20/08/18 2018DECR000143

DEC RECTIFICACIÓ BASES CONVOCATÒRIA PRO-

CÉS SELECTIU ADMINISTRATIU COMPTABLE                                                                                                                                       

20/08/18 2018DECR000144

DEC CONTRACTACIÓ PEO LABORAL TEMPORAL 

AJUDES FESTA MAJOR             

21/08/18 2018DECR000145

DEC AUTORITZACIÓ PARADES FESTA MAJOR I LI-

QUIDACIÓ TAXA   

22/08/18 2018DECR000146

DEC AUTORITZACIÓ PARADES FESTA MAJOR I LI-

QUIDACIÓ TAXA     

23/08/18 2018DECR000147

DEC ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIUS I PUBLI-

CACIÓ TRIBUNAL I DATA PROVA CONVOCATÒRIA 

PROCÉS SELECTIU ADMINISTRATIU COMPTABLE                   

29/08/18 2018DECR000148

DEC APROVACIÓ NÒMINES AGOST         30/08/18 2018DECR000149

DEC LINIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2019 31/08/18 2018DECR000150

DEC INICI EXPEDIENT BAIXA OBLIGACIONS  31/08/18 2018DECR000151

DEC AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRÉSTEC             31/08/18 2018DECR000152

DEC APROVACIÓ NÓMINA SETEMBRE I LIQUIDA-

CIÓ CONTRACTE PEÓ TEMPORAL       

18/09/18 2018DECR000153

DEC CONCESSIÓ LLICÈNCIA URBANÍSTICA MENOR 

PASSEIG CAMPLLONG, 41      

18/09/18 2018DECR000154

DEC LIQUIDACIÓ CONTRACTE BAR-RESTAURANT 

LOCAL SOCIAL SEGON TRIMESTRE 2018

18/09/18 2018DECR000155

DEC APROVACIÓ INDEMNITZACIÓ REGIDORS 2N. 

TRIMESTRE 2018    

18/09/28 2018DECR000156

DEC APROVACIÓ FACTURES LLISTAT 8/2018    18/09/18 2018DECR000157

DEC CONVOCATÒRIA COMISSIÓ ESPECIAL COMPTES     19/09/18 2018DECR000158

DEC APROVACIÓ PLA SEGURETAT I SALUT OBRES 

CANVI COBERTA PAVELLÓ

20/09/18 2018DECR000159

DEC INICI EXPEDIENT COMPTABILITZACIÓ DE 

BAIXES DE DRETS RECONEGUTS EN EXERCICIS 

ANTERIORS                                                                                                                                 

24/09/18 2018DECR000160

DEC AUTORITZACIÓ PAS CAMINADA FESTA DEL REMEI                                  24/09/18 2018DECR000161

11.- ASSUMTES URGENTS

11.1.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE 
L’1 D’OCTUBRE

Els reunits acorden:

PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer 
possible el referèndum d’autodeterminació de L’1 d’octubre passat, 
malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la violència i la brutalitat po-
licial per part del govern espanyol.

SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat 
espanyol s’assegui a negociar un referèndum acordat i a acceptar 
el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit. Sense descartar 
altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.

TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i 
preses polítics i el retorn dels exiliats.  

QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del 
Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als 
Drets Humans (ACNUDH).

Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la Corporació
Aprovat Per 6 Vots a favor i 1 vot en contra 

12.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde resumeix les actuacions que ha mantingut des de l’última 
sessió del Ple Ordinari del 26 de juliol i destaca que el dia 2 d’agost 
va assistir a la inauguració del Passeig 1 d’Octubre a Riudellots de la 
Selva, el 28 d’agost va assistir a l’Assemblea General del Consorci Vies 
Verdes de Girona, el dia 30 va mantenir una reunió amb el Consorci de 
Vies Verdes de Girona a Campllong, el 14 de setembre va assistir a la 
Comissió d’Urbanisme de Girona i fa pocs dies va mantenir una reunió 
amb respresntants de l’empresa Masmovil per plantejar-los la viabili-
tat de la portada de la fibra òptica a Campllong. 

El Sr. Freixas, per finalitzar, comenta als assistents que ha mantingut 
diverses trobades amb els redactors del llibre “Campllong. Crònica 
del segle XX” per tal d’anar acabant els treballs i poder tancar una 
data per a la presentació. 

13.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES

Pren la paraula el Sr. Eliseu Carreras per comentar les actuacions 
que ha realitzat en les reunions de l’Associació de pagesos afectats 
per la Riera Seca i Nova (APAR) la qual s’ha tornat a activar i que ell 
n’és el President. 

Segueix el regidor Sr. Àlex Carrera que informa que el nou curs de 
la Llar d’Infants s’ha iniciat correctament la primera setmana de se-
tembre amb plena ocupació i també comenta el correcta desenvolu-
pament del Casal d’estiu i del cicle de música del país MUSICANT... 
que ha tingut molt bona rebuda, la qualitat dels concerts escollits ha 
agradat molt, sobretot el concert de Blaumut.

Les regidores Sra. Roser Freixas i Sra. Ester Roqueta es refereixen a la 
Festa Major que, un any més, vol fer constar l’agraïment a tota aquella 
gent que any rere any forma part de la Comissió de Festes o els ajuda 
puntualment així com l’agraïment a tota la gent que hi participa. 
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL DIA 4 D´OCTUBRE DE 2018 
(X2018000246)

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR. X2018000211

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de l’acta de 
la sessió ordinària de 26 de juliol de 2018, 

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES – INSTAL·LACIÓ DE 
PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS A LA COBERTA D’UNA 
NAU DE VAQUES EXISTENT A L’EXPLOTACIÓ AGRO-RA-
MADERA CAN FELIU. X2018000147

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR la documentació tècnica d’instal·lació de panells so-
lars fotovoltaics sobre la coberta d’una nau de vaques elaborada per l’en-
ginyer tècnic agrícola Joan Girbau Junyent i per l’enginyer tècnic industrial 
Francesc Gutiérrez Bonilla en data 18 d’abril de 2018, amb signatura digital 
del tècnic Joan Girbau Junyent de data 31 de maig de 2018, presentada a 
l’Ajuntament de Campllong en data 19 d’abril de 2018 amb registre d’entra-
da núm. E2018000823

SEGON.- ATORGAR I NOTIFICAR als interessats la llicència per a l’execu-
ció 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 plane-
jament vigents en el municipi. 

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

- Promotor: Can Feliu de Campllong, SL
- Obres autoritzades: instal·lació de panells solars fotovoltaics a la cober-
ta d’una nau de vaques existent

3.- SUBVENCIONS

3.1.- SUBVENCIÓ CREU ROJA. ATORGAMENT. 
X2018000247

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Atorgar a l’Assemblea Local de la Creu Roja de Llagostera – 
Cassà una subvenció d’import 900. €, en concepte de col·laboració munici-
pal en les despeses indicades de manteniment del transport sanitari, fent 
constar expressament que en la quantitat concedida s’han de considerar 
inclosos els possibles costos derivats dels serveis que es puguin dur a ter-
me en el municipi en Campllong en motiu de la celebració d’actes públics i 
populars (Fira Comarcal de Primavera, Festa Major, Duatló etc.).

SEGON.- Condicionar el pagament de l’import a la presentació prèvia del 
compte justificatiu segons el model de l’Ajuntament de Campllong, que s’ad-
junta al present acord juntament amb factures originals o còpies compulsades 
per import igual o superior a l’atorga’t, abans del 31 de desembre de 2018.

3.2.- SUBVENCIÓ SECCIÓ PATINATGE DEL FO-
MENT DEPORTIU CASSANENC. ATORGAMENT. 
X2018000249

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Atorgar a la secció de patinatge del Foment Deportiu 
Cassanec un ajut econòmic d’import 350 €, en concepte de col·
laboració municipal en les despeses derivades de la participació a 
les competicions de l’equip de Xou de Competició.

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.- LIQUIDACIÓ CONVENI PER LA UTILITZACIÓ 
DE LA DEPURADORA DE L’EMPRESA JOAQUIM 
ALBERTÍ, S.A ANUALITAT 2018. X2018000161

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Reconèixer l’obligació així com ordenar el pagament 
de l’import de 7.545,68 € a l’empresa Joaquim Albertí, SA, per la 
utilització de la depuradora de la seva titularitat, per a l’abocament 
i tractament de les aigües brutes del nucli urbà de Campllong, en 
virtut dels acords subscrits en data 31 de gener de 2013 de "Reno-
vació dels pactes per a la utilització de la Depuradora de l’Empresa 
Joaquim Albertí, S.A".

5.- SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER LA 
REDACCIÓ D’UN PLA ESPECIAL URBANÍSTIC, 
UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM I UN 
PROJECTE PER L’ARRANJAMENT DEL PAVI-
MENT DEL PAVELLÓ

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar del Consell Comarcal del Gironès assistència 
tècnica per a redacció de: 

1. Pla especial urbanístic per definit les condicions d’edificació i usos 
de la zona d’equipaments comunitaris situada entre els carrers del 
Remei i Enric Miralles “El Tupí” del municipi de Campllong

2. Modificació puntual núm. 7 del text refós del POUM de Campllong, 
referent al sòl no urbanitzable. 

3. Un Projecte per l’arranjament del paviment del pavelló. 

6.- APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ 
I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ (FASE ADO) DE 
DIVERSES DESPESES. X2018000234

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) de les 
següents despeses: 
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Registre d’entrada: E2018001575
Data d’entrada: 29/08/2018
Proveïdor: Arts Managers, SL
NIF: B60731767
Data document: 24/08/2018
Núm. de factura: 2018/0742
Import: 6.534,00 euros IVA inclòs
Concepte: Actuació grup Loca Histeria per la Festa Major

Registre d’entrada: E2018001618
Data d’entrada: 04/09/2018
Proveïdor:   
NIF: 40360428M
Data document: 31/08/2018
Núm. de factura: 121
Import: 7.126,90 euros IVA inclòs
Concepte: Transport i plantació d’arbres amb terra vegetal abona-
da amb extracció de terres existents amb minigiratoria i col·locació 
d’anella got-gota. 

Registre d’entrada: E2018001645
Data d’entrada: 05/09/2018
Proveïdor:   
NIF: 40337172W
Data document: 05/09/2018
Núm. de factura: 18036
Import: 6.868,80 euros IVA inclòs
Concepte: Sonorització i il·luminació del musicant 2018 

Registre d’entrada: E2018001679
Data d’entrada: 13/09/2018
Proveïdor: Germans Tauleria, CB
NIF: E17828666
Data document: 10/09/2018
Núm. de factura: A92
Import: 6.403,32 euros IVA inclòs
Concepte: Prestatgeries arxiu 

Registre d’entrada: E2018001686
Data d’entrada: 17/09/2018
Proveïdor: Serveis Educatius i de Lleure El Castellet, SLU
NIF: B55066864
Data document: 17/09/2018
Núm. de factura: 8
Import: 12.001,98 euros IVA inclòs
Concepte: Casal d’Estiu 2018

Registre d’entrada: E2018001689
Data d’entrada: 17/09/2018
Proveïdor: Gio Productions, SL
NIF: B55288351
Data document: 31/08/2018
Núm. de factura: 18-017
Import: 13.310,00 euros IVA inclòs
Concepte: Actuació Gio Orquestra i Blaumut del musicant 2018 

7.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia l’alcalde proposa informar als assistents 
de les següents comunicacions rebudes – E2018001389 al E2018001795 - 
per tal de que els reunits es donin per assabentats: 

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

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DEL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2018 
(X2018000254)

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’OR-
DENACIÓ URBANÍSTICA EN LES CONDICIONS 
D’USOS I ACTIVITATS AL TERME MUNICIPAL 
DE CAMPLLONG 

Els reunits per unanimitat acorden:

Primer. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual 
de la Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística en les condicions 
d’usos i activitats al terme municipal de Campllong redactada per 
l’arquitecte Sr. ... de juliol de 2018 - Ref. A50118. 

Segon. Elevar l’expedient diligenciat de modificació puntual a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona amb la finalitat de que 
resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 
Resultat: Aprovat per unanimitat 

2.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚM. 
7 SECTOR INDUSTRIAL LES FERRERIES 

Els reunits per unanimitat acorden:

Primer.- Assumir la iniciativa de la proposta presentada per Importacio-
nes Nauticas SA, (IMNASA) de 18 d’octubre de 2018, per la qual sol·licita la 
tramitació i aprovacó d’una modificació puntual del vigent planejament ur-
banístic denominada "Modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística 
municipal de Campllong, sector industrial Les Ferreries" d’octubre de 2018, 
redactada per l’arquitecte Sr. ... amb l’objectiu d’homogeneïtzar les condi-
cions de parcel·lació i edificació del conjunt de finques incloses en l’àmbit 
que formen una única unitat funcional al carrer Camí de Fornells, 15 i 17. 

Segon.- Aprovar inicialment el projecte de Modificació Puntual núme-
ro 7 del POUM de Campllong, anomenada "Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació urbanística municipal de Campllong, sector industrial Les 
Ferreries" i redactada l’octubre de 2018 per l’arquitecte Sr. ...

Tercer.- Sotmetre l’esmentada proposta de modificació puntual del 
POUM a exposició pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya 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. 
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Quart.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà 
informes a la Direcció General d’Aviació Civil, a l’Agència Catalana de 
l’Aigua i en l’àmbit d’empresa es demanarà informe en matèria de segu-
retat industrial i d’usos comercials i trames urbanes consolidades. 

Cinquè.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets 
i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com també sus-
pendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritza-
cions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els 
terrenys l’àmbit dels quals es delimita en color rosa en el plànol O.1 Orde-
nació detallada el sòl urbà. Sector les Ferreries. Proposta de Modificació 
(clau IA.m*), d’acord amb els articles 73 i 74 de la Llei d’Urbanisme. 

Sisè.- Concedir audiència simultàniament al tràmit d’informació pública 
als Ajuntaments de Cassà de la Selva, Riudellots de la Selva, Fornells de 
la Selva, Llambilles i Sant Andreu Salou. 

Setè. Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’in-
formació 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 consul-
tar 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. 

Vuitè. 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. 

3.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL PEL CURS 2017-2018

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar i donar la conformitat amb la liquidació pel curs 2017-
2018 de la Llar d’Infants Municipal de Campllong, gestionada per la conces-
sionària Olga Alsina Puertas d’acord amb el resum següent: 

CONCEPTE IMPORT

Ingressos  servei llar infants 88.886,90

Aportació Ajuntament de Campllong 21.690,84

TOTAL INGRÉS (a) 110.577,74

TOTAL DESPESES (b) 111.258,68

APORTACIÓ MUNICIPAL (b-a) 680,94

A efectes de l’equilibri econòmic-financer

SEGON.- Notificar el present acord a la concessionària.

4.- APROVAR EL PRESSUPOST DE LA LLAR D’IN-
FANTS MUNICIPAL PEL CURS 2018-2019

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar el pressupost del servei de Llar d’Infants mu-
nicipal de Campllong pel curs 2018/2019 per un import total de cent 
catorze mil tres cents seixanta-un euros amb cinquanta-tres cèntims 
d’euro (114.361,53.- €), inclòs el servei complementari d’import sis 
mil cinquanta euros (6.050,00.-€), ajustant el pressupost actual a la 
liquidació aprovada del curs 2017/2018.

SEGON.- Notificar el present acord a l’adjudicatària, El Niu de Campllong.

5.- RENOVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE 
CAMPLLONG, ADJUDICAT MITJANÇANT LA MODA-
LITAT DE CONCESSIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT 
I TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA.

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Acordar la renovació del contracte de gestió del servei 
públic de la llar d’Infants Municipal de Campllong, adjudicat per proce-
diment obert i tramitació d’urgència, a favor de l’adjudicatària Sra. ... re-
presentant de "El Niu de Campllong" i de conformitat i amb compliment al 
plec de clàusules econòmico-administratives particulars, que varen regir 
el procediment de licitació i, per un pressupost previsible d’import per 
un import total de 114.361,53 €, inclòs el servei complementari d’import 
6.050,00 €, i aprovar l’aportació municipal per import de 7.432,53 €.

La duració de la renovació serà per un any més i renovable fins a un 
màxim de 10 anys, contractació inicial inclosa. 

SEGON.- Aprovar aquesta despesa de caràcter plurianual d’import 
total 31.932,53 euros (24.500 euros d’avançament de la subvenció més 
7.432,53 euros d’aportació municipal) en càrrec a l’aplicació pressupos-
tària 323.479, que es distribueix de la següent manera: 10.000 euros a 
càrrec del pressupost vigent (exercici 2018) i 21.932,53 euros a càrrec 
del pressupost de l’exercici 2019 per a la realització del curs 2018/2019.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2018 
(X2018000272)

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 4 D’OCTUBRE DE 2018
X2018000246

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de l’acta 
del dia 4 d’octubre de 2018.

2.- RECTIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ TRIBU-
TÀRIA DE LA LLICENCIA URBANÍSTICA ATOR-
GADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 4 
D’OCTUBRE DE 2018 PER LA INSTAL·LACIÓ DE 
PANELLS SOLARS FOTOVOLTAICS A UNA NAU 
DE LA GRANJA CAN FELIU. X2018000147

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 
  
PRIMER.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern de 4 d’octubre de 2018 
de la liquidació tributària de l’Impost sobre construccions, Instal·lacions i 
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Obres per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics a la coberta d’una 
nau de vaques existent a l’explotació agro-ramadera “Can Feliu”, i aplicar la 
bonificació prevista a l’article 10.2.1, per l’aplicació de criteris d’ecoeficièn-
cia i estalvi energètic per construccions, obres i instal·lacions que s’executin 
de forma no simultània a les obres d’edificació, que és d’un 75% de la quota. 

3.- RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 
PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA PU-
BLICACIÓ DEL LLIBRE “CAMPLLONG: CRÒNICA 
DEL SEGLE XX”. X2018000066

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Renunciar a la subvenció atorgada per la Diputació de Girona 
pel Departament de Comunicació Cultural expedient núm. 2018/2931 per 
import de 2.244,00 € amb destinació a la publicació del llibre “Campllong: 
Crònica del segle XX”. 

4.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA 
NÚMERO 9 DE LES OBRES DE CONDICIONA-
MENT DEL CAMÍ DE CAMPLLONG A FORNELLS 
DE LA SELVA, AMB UNA VIA VERDA LATERAL. 
X2018000011

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR la següent Certificació d’obra: 

OBRA: Condicionament del camí de Campllong a Fornells de la Selva amb 
una via verda lateral

IMPORT TOTAL OBRA AJUNTAMENT DE CAMPLLONG: 152.307,77.- €
NÚM. CERTIFICACIÓ: 9
REGISTRE ENTRADA: 21/06/2018 NRE 1211
IMPORT TOTAL AJUNTAMENTS CERTIFICACIÓ: 28.605,38
*IMPORT CORRESPONENT AJUNTAMENT DE CAMPLLONG: 
11.400,99 €

5.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚME-
RO 1 DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA 
COBERTA DEL PAVELLÓ. X2018000273

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR la següent certificació d’obra:

Obra: Arranjament de la coberta del pavelló
Número Certificació: 1. Obra executada durant el mes de setembre de 2018
NRE: 1823 de 8/10/2018
Import: 8.385,09
Import pendent: 84.552,05

6.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’OBRES DE LA 
COBERTA DEL PAVELLÓ. X2018000150

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Acordar la pròrroga del contracte d’obres d’arranjament de la 
coberta del pavelló fins el dia 15 de novembre de 2018

7.- DESPATX ORDINARI. X2018000212

En el present punt de l’ordre del dia l’alcalde proposa informar als assistents 
de les següents comunicacions rebudes – E2018001796 al E2018001964 - 
per tal de que els reunits es donin per assabentats: 

Dels escrits i documents exposats els reunits es donen per assabentat 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTA-
MENT DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2018 
(X2018000287)

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ O LES SESSIONS ANTERIORS. 
X2018000242 – X2018000254

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN l’aprovació de l’esborrany de 
les actes de les sessions; ordinària de 27 de setembre i extraordinà-
ria-urgent de 18 d’octubre de 2018. 

2.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI NUM. 2 CE 7/2018. 
X2018000285

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordina-
ri núm. 2 CE 7/2018, a finançar amb càrrec a baixes de crèdits de 
despeses d’altres aplicacions pressupostàries no compromeses del 
pressupost vigent, nous ingressos i romanent de tresoreria per a 
despeses amb finançament afectat, segons el detall següent:

1. DESPESES 
 

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicació Denominació Import

165 633 Canvi de lluminàries 18.150 €

1532 619 Pavimentació Plaça Catalunya 8.200 €

152 632 Condicionament habitatges socials 16.800 €

459 619 Canalització zona equipaments pavelló 15.000 €

337 621 Skate Park 15.000 €

TOTAL 73.150 €

2. FINANÇAMENT: 

BAIXES

924 219 Pressupostos participatius 15.000,00 €

454 619 Arranjament camí àrids reciclats 3.120,28 €

NOUS INGRESSOS

76104 Subvenció Diputació habitatges socials 13.873,72 €

87010 Romanent de tresoreria finançament afectat 41.156 €

TOTAL 73.150€
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3.- CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG PEL DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC LOCAL, D’OCUPACIÓ I DE PLANIFI-
CACIÓ ESTRATÈGICA. APROVACIÓ. X2018000280

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CON-
SELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG PEL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL , D’OCUPACIÓ I DE PLANIFICA-
CIÓ ESTRATÈGICA, d’acord amb el text que figura a l’annex.

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENE-
RAL DE L’EXERCICI 2017. X2018000182

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar definitivament el compte general i els estats i 
comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats pels estats 
d’ingressos i despeses de l’exercici corrent, la classificació funcional de 
despeses, l’estat d’ingressos i despeses d’exercicis tancats, el romanent 
de tresoreria, el resultat pressupostari i el balanç de situació.

SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària in-
tegrada pels justificants dels estats i comptes anuals.

TERCER.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts 
com a resultat de l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la part expositiva.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 
10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILIT-
ZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. APROVACIÓ 
INICIAL. X2018000238

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’orde-
nança fiscal número 10, d’acord amb la redacció que a continuació es recull: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 - REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPE-
CIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL

Modificar l’article 6. Pagament, afegint un apartat c) amb el següent 
contingut: 

c) Quan es tracti de llicències per ocupació de la via pública per motiu 
de fires i festes, el pagament de la taxa s’haurà d’efectuar 15 dies 
abans de la celebració de l’activitat. 

SEGON.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança 
fiscal modificada, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des 
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 
18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran exami-
nar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚ-
MERO 19 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 
UTILITZACIÓ DE LES SALES I DEPENDÈNCIES MU-
NICIPALS. APROVACIÓ INICIAL. X2018000286

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR la modificació de l’ordenança número 19 regulado-
ra del preu públic per la utilització de les sales i dependències municipals, 
que quedarà redactada d’acord amb allò exposat a l’Annex d’aquest acord. 

SEGON.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, 
mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament 
i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de trenta dies 
hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les 
reclamacions que estimin oportunes. Una vegada aprovat definitiva-
ment, s’ha de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat 
de Catalunya, en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu 
de l’ordenança i còpia íntegra i fefaent d’aquesta, de conformitat amb 
l’article 65.3 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

TERCER.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclama-
cions a l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és 
definitiu, tenint en compte l’article 49.c) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, procedint a la seva publicació 
preceptiva als efectes legals oportuns.

ANNEX
Consulteu-ne el text al web www.campllong.cat.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT NÚMERO 4 
D’ÚS DE LES SALES I ESPAIS EXISTENTS A LA 
CASA CONSISTORIAL, LOCAL SOCIAL I PAVELLÓ 
ESPORTIU DE CAMPLLONG. APROVACIÓ INICIAL
X2018000282

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament número 4 
d’ús de les sales i espais existents a la Casa Consistorial, Local Social i Pa-
velló Esportiu de Campllong d’acord amb el text que tot seguit es recull (es 
marquen en cursiva les modificacions proposades). 

SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels 
interessat per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al 
BOP de Girona i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 
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Consulteu-ne el text complet al web www.campllong.cat

Resultat: Aprovat per unanimitat

8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DIC-
TADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
PLENÀRIA, DE LA NÚM. 162/2018 A LA 192/2018

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 resolucions 
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 130/2018 al 161/2018. 

Document Data Número
DEC ORDRE DEL DIA DEL PLE 27/09/2018  

25092018 
25/09/18 2018DECR000162

DEC SENSE EFECTE 01102018                                                                                                                                        01/10/18 2018DECR000163

DEC SENSE EFECTE 01102018                                                                       01/10/18 2018DECR000164

DEC RECTIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE TRIBU-

NAL EAPC 01102018                                                                                                                                       
01/10/18 2018DECR000165

DEC CONTRACTACIÓ SUBSTITUCIÓ VACANCES DI-

NAMITZADORA 25092018                                                                                                                                        
03/10/18 2018DECR000166

DEC SOL.LICITUD DIPUTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR 

D’INFANTS CURS 2017/2018 20092018                                                                                                                                   
03/10/28 2018DECR000167

DEC ORDRE DIA JUNTA GOVERN 04/10/2018 03

102018                                                                                                                                        
03/10/18 2018DECR000168

DEC NÒMINES SETEMBRE 2018 04102018                                                                                                                                       08/10/18 2018DECR000169

DEC CONVOCATÒRIA FER LLENYA 2018 08102018                                                                                                                                       08/10/18 2018DECR000170

DEC NOMENAMENT FUNCIONÀRIA INTERINA JU-

DIT 09102018                                                                                                                                        
09/10/18 2018DECR000171

DEC ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES ANUL-

LACIÓ MOLL JOAQUIM ALBERTÍ, SA 10102018                                                                                                                                       
15/10/18 2018DECR000172

DEC ORDRE DIA PLE EXTR. URGENT PLE 18/10/2018   

18102018                                                                                                                                  
18/10/18 2018DECR000173

DEC APROVACIÓ FACTURES RELACIÓ F/2018/1 I 

LLISTAT DOMICILIACIONS 18102018                                                                                                                                        
18/10/18 2018DECR000174

DEC DELEGACIÓ CELEBRACIÓ DE MATRIMONI 

EXP. 05/2018 19102018                                                                                                                                        
19/10/18 2018DECR000175

DEC OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ ESTABILITZA-

CIÓ 22102018                                                                                                                                       
22/10/18 2018DECR000176

DEC DENEGACIÓ QUOTA MÍNIMA DEIXALLES CRE-

ACIONES CLUB 14092018                                                                                                                                        
22/10/18 2018DECR000177

DEC NÒMINES OCTUBRE 29102018                                                                                                                                     29/10/18 2018DECR000178

DEC APROVACIÓ FACTURES F/2018/2 I DOMICI-

LIACIONS 30102018                                                                                                                                        
30/10/18 2018DECR000179

DEC ADHESIÓ TREBALL I FORMACIÓ 2018-2019 31

102018                                                                                                                                       
31/10/18 2018DECR000180

DEC TRASLLAT INFORME TÉCNIC 31102018                                                                                                                                        31/10/18 2018DECR000181

DEC CONTRACTE EUROCIVIS WIFI4EU 31102018 31/10/18 2018DECR000182

DEC ATORGAMENT LLICÈNCIA D’OBRES 05112018                                                                                                                                        05/11/18 2018DECR000183

DEC TRASLLAT INFORME TÈCNIC  05112018               05/11/18 2018DECR000184

DEC CONTRACTACIÓ ORQUESTRA LA SELVATANA 

FESTA MAJOR 2019 06112018
06/11/18 2018DECR000185

DEC ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN 

08/11/2018  06112018                                                                                                                                        
06/11/18 2018DECR000186

DEC APROVACIÓ DOS FACTURES 09112018                 09/11/18 2018DECR000187

DEC APROVACIÓ BASES ANIMADOR SÒCIOCULTU-

RAL 09112018                                                                                                                                        
12/11/18 2018DECR000188

DEC SO·.LICITUD PRÒRROGA JUSTF. SUBVENCIÓ 

13112018                                                                                                                                        
14/11/18 2018DECR000189

DEC APROVACIÓ INICIAL CONVENI LA SELVA 16

112018                                                                                                                                        
16/11/18 2018DECR000190

DEC PROVIDÈNCIA DE L’ALCALDIA 16112018                                                                                                                                        16/11/18 2018DECR000191

DEC ORDRE DIA PLE ORDINARI 22/11/2018 

19112018
19/11/18 2018DECR000192

9.- ASSUMPTES URGENTS

9.1.- SOL·LICITUD AL CONSORCI VIES VERDES DE GI-
RONA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL•LICITUD 
DE SUBVENCIÓ DEL PROJECTE VIA VERDA CASSÀ 
DE LA SELVA - CAMPLLONG - FORNELLS DE LA SELVA 
A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER FOMEN-
TAR L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE VIES CICLISTES 
DE LES ENTITATS LOCALS I DETERMINATS CONSOR-
CIS SUSCEPTIBLES DE FINANÇAMENT PROCEDENT 
DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGI-
ONAL (FEDER) (RESOLUCIÓ TES/1849/2018, DE 24 DE 
JULIOL, REF. BDNS 410257). X2018000233

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar al Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb NIF 
P1700047B, que procedeixi a la presentació davant del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de la petició corres-
ponent a l’execució del projecte VIA VERDA CASSÀ DE LA SELVA - CAMP-
LLONG - LLAMBILLES- FORNELLS DE LA SELVA en el marc de la convocatò-
ria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de 
les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament pro-
cedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (RESOLU-
CIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, ref. BDNS 410257), amb un pressupost 
total de 240.980,95 € (IVA no inclòs), per tant 291.586,95 € (IVA inclòs).

SEGON.- Delegar en favor del Consorci de les Vies Verdes de Girona per-
què porti a terme tots els tràmits necessaris relacionats amb la petició es-
mentada en el punt anterior.

TERCER.- Adoptar els següents compromisos, en atenció al punt 8 de les 
bases de la convocatòria:

a) Acceptar expressament de presentar l’actuació en la convocatòria del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i au-
toritzar al Consorci de les Vies Verdes de Girona de la presentació d’aquesta 
petició.
b) Acceptar el detall de cofinançament de l’actuació d’acord amb el punt 3 
de la convocatòria.
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c) Declaració específica de no generació d’ingressos derivats de l’ac-
tuació subvencionada.
d) Adoptar el compromís d’aportar els informes i autoritzacions ne-
cessàries per tal d’executar les operacions o dur a terme l’activitat 
subvencionada.
e) Fer constar que l’actuació subvencionada no es durà a terme dins 
els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000.
 
QUART.- En el supòsit de que la petició sigui incorporada en la pro-
posta de resolució de concessió tramitada per la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat i resolta per la persona titular del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya, manifestar la conformitat en aportar el finançament del pro-
jecte esmentat anteriorment fins a un 50% de la totalitat del cost 
del projecte, així com de la totalitat de l’IVA corresponent al total 
del cost del projecte, als efectes d’incorporar-ho en el pressupost 
corresponent de l’Ajuntament per al pagament de l’actuació per a la 
qual se sol·licita la subvenció.

10.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde proposa als assistents felicitar els familiars dels infants nas-
cuts en el municipi en els darrers mesos. Els reunits manifesten conformitat.

Tot seguit el Sr. Alcalde resumeix les reunions que ha mantingut els darrers 
mesos de temes que afecten el municipi de Campllong i destaca la seva 
assistència a la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona. 

Segueix comentant que el 19 d’octubre es va reunir a Barcelona amb el 
departament de Carreteres per sol·licitar millores a la nova carretera i carril 
bici de la C-25, com la pavimentació de les pendents del carril bici superiors 
a un 6% i l’adequació de la parada de bus que va en direcció Riudellots de la 
Selva. Alhora, amb el mateix departament de carreteres però a Girona, ha 
sol·licitat la col·locació d’unes proteccions a la vorera enfront a la rotonda 
d’entrada al municipi per a la protecció dels vianants a càrrec de l’Ajunta-
ment atès que el departament no vol realitzar aquesta instal·lació al·legant 
que no és un punt de perill. 

11.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMP-
TES I GESTIONS REALITZADES

En aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula la Regidora Sra. Roser 
Freixas que vol fer constar l’agraïment de la Corporació a l’Associació Es-
portiva Campllong per l’organització de la Caminada i la Castanyada popular 
que es celebra anualment per aquestes dates. 

Tot seguit els regidors Sra. Ester Roqueta i Sr. Àlex Carrera comenten l’ini-
ci, el passat octubre, dels cursos i activitats programades al Local Social 
pel curs escolar 2018/2019 i que dels proposats s’estan duent a terme els 
següents: 

DOCÈNCIA ESPORT LÚDICS
Catequesi Ioga Asana Timbal i Gralla

Classes de Repàs Pilates Tallers esporàdics

IDIOMES Hipopressius Inicial/Avançat Taller de panellets

Anglès Infantil 3r Condicionament físic
Taller de Dècoupage 

(Nadal)

Anglès Infantil 5è Zumba Fitness Escenaris fotografia

Anglès Iniciació 2 Gimnàs de manteniment (Jubilats)

Anglès 

Pre-intermediate
DANSA

Anglès Conversa Country (Tots els nivells)

Francès II Country Newline

Italià Country dance intermedi/avançat

INFORMÀTICA Country line-dance i balls country

Informàtica bàsica 

per a jubilats
Country parelles

Pren la paraula el regidor Sr. Eliseu Carreras per explicar als reunits que el 
divendres passat es va reunir amb el Consorci del Ter per parlar de la Ruta 
de l’Onyar i la seva senyalització. La ruta és circular que també inclou una 
part de la Ruta del Ter. El Consorci de l’Onyar calcula un import dels tre-
balls de 300 € anuals. El Sr. Carreras va sol·licitar uns panells informatius 
a la zona de Les Ferreries no inclosos en el projecte. 

El mateix regidor continua exposat que ha mantingut reunions amb l’Asso-
ciació de Rieres per quant s’estan decidint les quotes a aplicar als associ-
ats i preparant la documentació requerida per l’Ajuntament per tal d’ins-
criure’s al registre d’Associacions i poder optar als seus ajuts econòmics 
municipals.  

Per finalitzar el seu torn, el Sr. Carreras comenta que va mantenir reunió el 
dimarts passat juntament amb l’Alcalde pel tema de la ruta verda del camí 
de Fornells i també que ja s’han designat les parcel·les del projecte “Fer 
Llenya 2018” al qual s’hi han apuntat 7 persones.

Per finalitzar el torn de paraula dels regidors pren la paraula la Sra. Sílvia 
Bosch i comenta que ja s’ha restablert el servei mèdic amb la Dra. Titular 
després d’un llarg període de baixa per malaltia. 

Referent als ajuts a persones amb dependència, comenta que enguany, 
a part d’informar a la població en general, s’ha informat personalment a 
aquelles persones que els serveis socials municipals tenen constància que 
tenen concedit un grau de dependència, en total hi ha hagut 11 sol·licituds 
que un cop revisada la documentació de cada una suposaran haver d’in-
crementar l’import de la partida pressupostària. Restarà pendent ja justi-
ficació de les despeses efectives per part d’algun beneficiari i es procedirà 
al pagament dels ajuts. 

Per acabar la regidora Sra. Bosch comenta que els tallers de memòria es 
faran al mes d’abril en lloc de la tardor i que el passat 18 de novembre va 
tenir lloc la festa bianual de la vellesa en homenatge a tota la gent gran de 
Campllong que va ser un èxit d’organització i de participació per quant cal 
donar les gràcies a tots els voluntaris que ho van fer possible.

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2018 
(X2018000302)

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR X2018000272
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Els reunits, per unanimitat, ACORDEN l’esborrany de l’acta de la sessió de 
data 8 de novembre de 2018, 

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1.- LLICENCIA D’OBRES PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA 
PÈRGOLA COM A ZONA DE DESCANS DEL PERSONAL A 
LA NAU DE LOUIS VUITTON. X2018000288

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR la documentació tècnica titulada "Pèrgola per habili-
tació de zona de descans del personal", amb Ref. OB1711026, de desembre 
de 2018, elaborada per l’arquitecta Marta Bartolí Ramon, col·legiada núm. 
68706-5 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb NRE E2018002158  i 
segons plànol de planta evacuació modificat presentat el dia 10 de desembre 
amb NRE E2018002231. 

SEGON.- ATORGAR I NOTIFICAR als interessats la llicència per a l’execució 
de les obres que seguidament es detallaran amb compliment que: 
a) Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució a la documentació 
tècnica presentada amb la sol·licitud i a les normes de planejament vi-
gents en el municipi. 

b) Les determinacions imposades a la llicència i que s’especifiquen a conti-
nuació. 

EXP. NÚM. 18/2018
 
- Promotor: MMA Louis Vuitton (CIF A58941477)
- Obres autoritzades: Instal·lació d’una pèrgola per habilitar una zona de 
descans del personal, adossada a la façana principal de la nau. 

2.2.- LLICÈNCIA D’OBRES PER L’AMPLIACIÓ HABITAT-
GE AL PASSEIG CAMPLLONG 41. X2018000300

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR el Projecte Bàsic i executiu titulat "Ampliació d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres" elaborat per l’arquitecta Alba Vilà 
Molero signat digitalment en data 21 de novembre de 2018 amb visat 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya núm. 2018402618 de data 21 de 
novembre de 2018 tramès a l’Ajuntament de Campllong en data 29 de 
novembre de 2018 amb registre d’entrada núm. E2018002163. 

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

a) Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució a la documen-
tació tècnica presentada amb la sol·licitud i a les normes de planeja-
ment vigents en el municipi. 

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

EXP. NÚM. 19/2018
    • Promotor: 
    • Obres autoritzades: Ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres
    • Emplaçament de les obres: Passeig Campllong, 41

3.- CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER. ATORGA-
MENT AJUT ECONÒMIC. X2018000297

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

Donar-se per assabentats i acordar atorgar un ajut de 150.- € a l’associació 
AECC- Catalunya contra el càncer amb CIF G-28/197564 amb la finalitat i 
destinació exposada en el paràgraf anterior.
 
4.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚMERO 3 
DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA COBERTA 
DEL PAVELLÓ. X2018000273

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER.- APROVAR la següent certificació d’obra:

Obra: Arranjament de la coberta del pavelló
Número Certificació: 3 Obra executada durant el mes de novembre de 2018
Import: 38.664,47.- €
Import pendent: 0.- €

SEGON.- Imputar la despesa a la corresponent partida pressupostària i 
ordenar-ne el seu pagament, d’acord amb la factura: 

FRA. NÚM. 83 de data 30/11/2018
NRE 2211 del 05/12/2018
Import: 38.664,47.- €

5.- DIPSALUT. SOL·LICITUD AL PROGRAMA DE CA-
TÀLEG DE SERVEIS 2019. X2018000301

Els reunits, per unanimitat, ACORDEN: 

PRIMER. Sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut Pública – DIPSA-
LUT la participació en els programes del Catàleg de Serveis 2019 que tot 
seguit s’indicaran: 

- Pt02. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·
lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi

- Pt04. Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del 
consumidor

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

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

- Pm01. Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’itineraris saludables (difusió, ses-
sions d’exercici i formació dels professionals)

6.- DESPATX ORDINARI. X2018000212

En el present punt de l’ordre del dia l’alcalde proposa informar als assistents 
de les següents comunicacions rebudes – E2018001965 al E2018002248 - 
per tal de que els reunits es donin per assabentats: 

Resultat: Els reunits per unanimitat manifesten que es donen per assabentats



El gra i la palla A15

La  vida del poble

Al camí de Campllong a Fornells de la Selva, ara de titu-
laritat de la Diputació de Girona, s’hi ha instal·lat la se-
nyalització reglamentària indicativa del terme municipal de 
Campllong. 

Al novembre es van realitzar les obres de reconstrucció de 
diverses zones del paviment de la plaça Catalunya en les 
quals el paviment s’havia aixecat a causa de les arrels dels 
arbres dels escocells de l’interior de la plaça. S’han repa-
vimentat les zones malmeses amb formigó estampat amb 
un acabat en tova rectangular oxidada com l’existent i s’ha 
aprofitat l’actuació per arrencar els arbres, pavimentar 
els escocells i col·locar-hi unes jardineres amb plantes en 
substitució dels arbres. També s’han substituït els totxos 
d’obra vista que estaven trencats o malmesos i s’ha reduït 
la superfície pavimentada al límit de la plaça que tocava 
amb els arbres que hi havia. Així mateix, es va aprofitar 
l’actuació per instal·lar un sistema de reg gota a gota a 
totes les jardineres de la plaça.

A les zones verdes del polígon industrial Les Ferreries s’ha 
realitzat la trituració de les restes vegetals i la  neteja i des-
brossada de les diferents zones, per garantir les franges de 
protecció d’incendis.

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

Durant el desembre s’ha arranjat el ferm d’un tram del camí 
públic rural (vial núm. 23) situat al veïnat de Can Dionís, con-
cretament el tram que va des de l’encreuament amb el camí 
de Can Bosch fins a la Riera Seca, mitjançant àrid reciclat de 
mamposteria amb marcatge CE. Aquesta obra ha estat sub-
vencionada per l’Agència de Residus de Catalunya, que ha as-
sumit el cost d’adquisició de l’àrid reciclat, amb una subvenció 
de 5.944,32 €.

Durant el mes d’octubre es 
van instal·lar 5 panells LED 
a la sala gran situada a la 
planta baixa de l’Ajunta-
ment on s’organitzen cursos 
durant tot l’any.

També es van substituir els 
fluorescents de la zona de 
recepció i del despatx de 
secretaria per panells LED. 

MILLORES I EQUIPAMENT ALS EDIFICIS MUNICIPALS
Aquesta actuació té la intenció de millorar la il·luminació a 
les dependències municipals així com la seva eficiència ener-
gètica.

Per altra banda, s’ha instal·lat un aparell per climatitzar i 
controlar la humitat de l’arxiu, situat a la planta altell de 
l’Ajuntament.

Paral·lelament, a la nau municipal situada al polígon indus-
trial, destinada a museu d’eines antigues del camp, es va 
substituir part de l’enllumenat existent a la planta baixa 

L’Ajuntament ha adquirit una escampadora de sal per deixar 
anar sal pels carrers i camins del municipi en dies de fortes 
glaçades i així intentar evitar possibles accidents a les vies 
públiques.



16
El gra i la palla

La vida del poble

A finals de novembre van finalitzar les obres d’ar-
ranjament de la coberta del pavelló que han estat 
subvencionades per la Diputació de Girona. S’ha 
desmuntat la planxa i la protecció d’escuma de po-
liuretà existent i s’ha realitzat una nova coberta de 
sandvitx de planxa in situ amb la planxa inferior 
perforada, per tenir un bon aïllament tèrmic i una 
bona absorció de so a l’interior de l’equipament. 
També s’ha arranjat la coberta plana de la zona 
dels vestidors i dels banys i s’hi han instal·lat no-
ves canals i baixants de planxa d’acer inoxidable 
lacats.

ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

per lluminàries 
LED, amb la fina-
litat de millorar 
la il·luminació de 
la planta baixa de 
l’edifici.

Pel que fa al pave-
lló municipal, s’han 
sanejat i repintat 
totes les parts superiors de les parets que no estan revestides 
i els sostres dels espais complementaris humits (vestidors que 
contenen les dutxes i serveis higiènics). En la mateixa actuació 
també s’han repintat les parets i el sostre de la zona comuna 
d’accés a aquestes dependències. 

La intervenció era necessària per mantenir les condicions 
higièniques requerides del pavelló municipal i per millorar 
el confort de les persones usuàries de l’equipament es-
portiu. Ha estat subvencionada per la Diputació de Girona, 

en la convocatò-
ria per a “Suport 
a les actuacions 
d ’ a c o n d i c i o n a -
ment i millora en 
equipaments es-
portius munici-
pals”.

Una altra actuació 
que es va fer al novembre passat són els treballs de recons-
trucció de tres nínxols del cementiri municipal que estaven 
en molt mal estat ja que tenien les soleres mig esfondrades. 
I en el mateix equipament, es va reparar una esquerda que 
hi havia al sostre.

Per últim, en quant a millores als edificis municipals, al gener 
s’han realitzat a la llar d’infants feines de reparació i mante-
niment de la fusteria exterior (portes, finestres i balconeres 
correderes). 

L’empresa contractista adjudicatària de l’obra d’ampliació 
del Local Social s’ha fet càrrec d’arranjar la coberta de la 
zona ampliada d’aquest equipament municipal. D’aquesta 
manera se’n garanteix l’estanqueïtat. 

La mateixa empresa ha aprofitat l’actuació de reparació 
de la coberta per col·locar-hi també una làmina acústica 
que té la finalitat de millorar les condicions acústiques 
que hi ha a l’interior de la sala polivalent gran del Local 
Social.

ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL 
LOCAL SOCIAL
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Al mes d’octubre s’han executat tres noves boques de reg 
a les voreres del costat dret del carrer Camí de Fornells del 
Polígon Industrial Les Ferreries per poder regar les noves 
plantes que es plantaran aquest any en els parterres.

S’ha repintat la senyalització horitzontal de tots els carrers 
del polígon industrial Les Ferreries i també s’han repintat els 
passos de vianants dels carrers principals del nucli urbà, així 
com algun STOP i cediu el pas, algunes zones d’aparcament 
i línies centrals d’algun carrer o camí que estaven molt es-
borrades. 

ACTUACIONS DIVERSES AL SISTEMA VIARI 

S’ha eliminat un reductor de velocitat existent al carrer Camí 
de Fornells del polígon industrial Les Ferreries per tal d’evi-
tar l’acumulació de les aigües pluvials en dies de fortes plu-
ges provinents del camí de Cal Xurlo i dels camps que limi-
ten amb el polígon, i s’ha executat una nova esquena d’ase, 
després de l’encreuament amb el carrer de Cal Xurlo, per tal 
de garantir que els vehicles redueixin la velocitat en aquesta 
zona.

Per últim, durant el 
mes de gener s’han 
substituït diverses 
lluminàries dels car-
rers de la urbanització 
“La Rectoria” del nucli 
urbà per lluminàries 
LED, per tal de reduir 
el consum elèctric de 
l’enllumenat públic i 
millorar-ne l’eficièn-
cia. S’han substituït un total de 48 punts de llum.

A finals de desembre es va construir un paviment de formigó 
de 200 m2 de superfície (10 x 20 m), a l’esplanada situa-
da al costat del pati de la llar d’infants, per instal·lar-hi les 

ACTUACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
rampes de l’Skate Park, que va ser la proposta guanyadora 
dels pressupostos participatius de l’any 2018. Es preveu que 
s’instal·lin els elements de l’skate durant el mes de febrer. 
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Passades les vacances d’estiu, el Local Social ja te a punt els 
cursos que tindran lloc d’octubre de 2018 a juny de 2019. L’ofer-
ta és molt àmplia i s’han gestionat quasi 200 inscripcions.  

En idiomes s’estan realitzant els cursos per adults d’Anglès 
Iniciació, Pre-Intermediate i Conversa i també dos cursos per 
nens i nenes de 3r i 5è. L’Italià i el Francès per adults seguei-
xen amb el grup de l’any anterior i van assolint més coneixe-
ments. 

Les activitats d’esport són les més nombroses, les classes de 
Zumba, Hipopressius, Pilates, Ioga i manteniment, es repar-
teixen durant la setmana i hi ha diverses modalitats d’abona-
ments d’assistència (pack fit, bonus o 1, 2 o 3 classes mensu-
als...) que s’adapten a tothom. 

La gent gran apuntada al curs d’informàtica van fent avanços 
en aquests món i també al món dels mòbils ja que ara s’es-
tà desenvolupant un curs per aprendre més coses d’aquests 
aparells. 

LOCAL SOCIAL

A banda dels cursos, al Local Social també han organitzat el 
taller de panellets on les àvies de Campllong van ensenyar als 
més petits, el taller de decopupage, una tarda de felicitacions 
nadalenques, un vermut poètic i també ha participat a l’orga-
nització de  les diverses activitats de Nadal. 
  
Us recordem que l’espai de Biblioteca/Sala de Lectura té un 
fons d’exemplars que cada mes s’amplia amb les novetats del 
mercat. Us animen a venir-hi, podeu emportar-vos els llibres o 
novel·les en préstec amb les màximes facilitats. L’ús dels ordi-
nadors és lliure i es disposa d’impressora per poder imprimir 
els vostres treballs o qualsevol material que necessiteu. 

Qualsevol inquietud que tingueu la podeu posar en coneixe-
ment a la responsable del Local de dilluns a divendres de 17 
a 21 hores. 

Taller de postals

Vermut poètic
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El darrer trimestre del 2018 el Casal de jubilats de Campllong ha 
continuat amb els balls quinzenals que tenen lloc els dimecres a 
la Sala Polivalent Gran del Local Social. Hii ha hagut canvis amb el 
berenar i ara es fa al Restaurant, així és més fàcil per l’organització. 

Per aquestes dates també s’han iniciat els cursos del local i com sem-
pre una bona colla s’ha apuntat als cursos destinats als més grans, 
gimnàstica de manteniment, informàtica bàsica i al curs de mòbils. 

El mes d’octubre les àvies van ensenyar als més petits els secrets 
de fer els millors panellets, una experiència molt gratificant. 

La tardor també és l’època de la Castanyada i els jubilats participen 
molt activament al berenar que s’organitza per aquests motiu i el 
diumenge 18 de novembre Campllong va celebrar l’Homenatge a la 
Gent Gran una gran diada que van compartir amb amics i famílies. 

Ja per desembre i Nadal, les activitats diverses que es programen 
també han comptat amb la participació dels jubilats de Campllong, 
sobretot acompanyant els més petits que viuen aquestes festes 
amb molta il·lusió i innocència. 

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG

LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”
Benvolguts campllonguesos,
Ja heu sentit l’aroma que prové de 
Cal Tractoret? Els nostres petits xefs 
han estat molt enfeinats preparant 
un munt de delícies per als paladars. 
El primer taller de cuina el vam dedi-
car al Halloween, elaborant una pizza 
d’allò més terrorífica (foto 1).

Més endavant, vam crear unes delicioses galetes amb pinyons i 
trossets de xocolata per aquells més llaminers (foto 2).

Una de les setmanes estrelles del primer trimestre, va ser la 
setmana del pintor. Aquests dies els vam dedicar a l’artista Sal-
vador Dalí, amassant un dels pans més coneguts de l’Empordà.

I per últim, els  petits croissants de xocolata van donar la ben-
vinguda a les festes de Nadal (foto 3).

Els nostres petits cuiners no paren de treballar, encara els 
queden un munt de dots culinaris per aprendre... Si ensumeu 
alguna cosa no dubteu que ve de Cal Tractoret.

Gimnàstica de manteniment
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE CAMPLLONG
El Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt desen-
volupa una sèrie de serveis 
que s’adrecen a la ciutada-
nia en general, als diferents 
agents del territori i/o a la 
població immigrada d’origen 
estranger.

Entre aquests serveis hi trobem el servei de prevenció i me-
diació de conflictes.

DE QUÈ ES TRACTA?
Es tracta d’un servei de gestió i resolució de conflictes, basat 
en el diàleg i el respecte, que ajuda que les persones i/o col·
lectius que tenen un conflicte o problema arribin a un acord 
satisfactori per a tothom.
 
La mediació és una oportunitat per restaurar la relació, re-
cuperar el benestar i apropar posicions quan el conflicte 
es troba enquistat. Es tracta d’una nova eina a disposició 
de la ciutadania on totes les parts hi guanyen. Es regeix 
pels principis de neutralitat, imparcialitat, voluntarietat i 
confidencialitat.

El servei ofereix dues línies d’actuació:
 
- Prevenció: formacions, xerrades, tallers participatius... en-
caminats a la prevenció i la gestió dels conflictes.
 
- Mediació: espais de diàleg, tant a nivell interpersonal com 
a nivell comunitari, on es facilita que les persones i/o col·
lectius en conflicte arribin a acords sense necessitat de tren-
car la relació ni d’arribar als jutjats.
 
 
QUI HI POT ACCEDIR?
El servei s’adreça a tota la ciutadania, així com als diferents 
agents dels municipis de la comarca del Gironès entre els 
quals, Campllong.
 
 
ON EM PUC ADREÇAR?
Es pot sol·licitar a través de diferents vies:
 
- Enviant un correu electrònic a inclusio@cbs.cat
- Trucant al 972201962

Per  a més informació d’aquest servei i/o altres, us podeu 
adreçar a la web de www.cbs.cat.

SERVEIS SOCIALS

Benvolguts conciutadans, aquesta vegada us parlaré sobre 
l’últim informe que ens han fet sobre el reciclatge en el nostre 
municipi i el qual us convido a repassar en aquesta adreça 
electrònica:

https://docs.gestionaweb.cat/1845/02-07-campllong.pdf

Segons l’informe, al tancament de 2017 la generació de resi-
dus per habitant havia estat d’1,38Kg per hab/dia, dada que 
ens situa en la mitjana de Catalunya en generació de residus. 
Potser la data menys positiva és que només hem reciclat el 
48% d’aquests residus. El nostre objectiu marcat per les direc-
trius de la Generalitat és arribar al 60% a l’any 2020.

Si alguna cosa tenim clara des d’aquest equip de govern és 
que la nostra població pot assolir el repte perquè en anys 
anteriors havíem arribat a aquest percentatge. Només recor-
dar-vos que intentem posar al vostre abast tots el mitjans per 
assolir el desafiament.

Sempre estem a la vostra disposició per millorar el servei i/o 
incorporar noves actuacions que ens ajuden a tots. És el que 

vam intentar fer el desembre passat durant la reunió que vam 
mantenir sobre l’esmentat informe.

Agraïm la disposició de les persones que ens van a acompa-
nyar en aquesta jornada i intentarem que la propera vegada 
puguem fer la convocatòria a major recepció dels ciutadans 
del nostre poble.

MEDI AMBIENT
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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 aquests darrers mesos de l’any que dei-
xem enrere, els nostres associats han seguit 
si no augmentat el ritme. Ja sigui practi-
cant els esports que ens agraden o involu-
crant-nos activament en les activitats del po-
ble. Poc a poc anem creixent i, per tant, quasi 
cada cap de setmana tenim representació en 

les diferents curses ciclistes que s’organitzen a les comarques 
gironines, així com als campionats regulars de Tenis Taula. 

D’entre elles volem destacar que per segon any consecutiu 
hem participat a l’Oncobike, una cursa especial ja que  la seva 
finalitat no és altra que aconseguir fons per l’Oncolliga i en 
aquesta ocasió entre els 57 equips participants es va aconse-
guir reunir la quantitat de 36.643 €. D’aquests equips, 3 eren 
de la nostra associació esportiva. I si be és cert que en aques-
ta cursa l’única cosa important és participar, no podem deixar 
de mencionar que l’equip CAMPLLONG-LA SELVA va aconse-
guir una més que meritòria tercera posició en completar els 
200 quilòmetres de recorregut amb poc més de 10 hores. 

Pel que fa a la resta d’activitats, com hem fet els darrers anys 
des de l’Associació, el 4 de novembre passat vam organitzar 

AE CAMPLLONG
la marxa popular de Campllong, que cada any té més partici-
pants, i la castanyada. I ens vàrem involucrar amb la Marató 
de TV3 organitzant el dia 16 de desembre una nova caminada 
popular, així com dues sortides amb bicicleta. L’una amb BTT i 
l’altra, per carretera. A la vegada, el Casalrock va realitzar una 
nova edició del seu ja clàssic triangular de futbol sala. I arribat 
el Nadal, amb els amics del Museu del Camp, vam continuar 
amb la Quina de Campllong, cada cop més popular. I a la qual 
cada any ens acompanya més gent.

Finalment, per aquest 2019, i després de les bones sensa-
cions del 2018, el dia 10 de febrer donem continuïtat a la 
marxa de BTT “La Hivernal”, dedicada al nostre amic Joan 
Vergara. En aquesta segona edició hem preparat dos nous 
recorreguts de 25 i 40 Km amb arribada i sortida a Camp-
llong però que transcorreran per camins i corriols de les 
Gavarres. Esperem que, com l’any passat, vinguin al nos-
tre poble els millors bikers de les contrades així com to-
tes aquelles persones aficionades al ciclisme que vulguin 
gaudir d’una jornada esportiva en el millor dels ambients 
però que, això sí, estiguin disposades a passar fred. Tot i 
que previsiblement desapareixerà a la que enfilin la prime-
ra pujada ;). 

El diumenge 14 d’octubre vàrem celebrar el 10è aniversari del 
Museu. Ho varem fer en el marc de la jornada de portes obertes 
que ha anat organitzant de forma regular el museu al llarg dels 
seus anys d’existència. 

Per aquest motiu es va preparar un programa d’actes pensat per 
a l’ocasió amb passejades amb ponis a càrrec de l’Hípica de Can 
Comas, engegada de motor antic per en Josep Boet i engegada 
de tractor antic a càrrec d’en Quim Deu; també estava previst fer 
un taller de restauració a càrrec de Cucut Clàssic que el temps no 
va permetre. El que sí es va fer va ser un bon esmorzar.

FESTA DE TARDOR I 10è ANIVERSARI DEL MUSEU DEL CAMP I OFICIS TRADICI-
ONALS DE CAMPLLONG

L’actuació del Gegant Quirze i Grallers i Timbalers de Campllong 
va posar el punt mig a la jornada,i varem acabar amb un dinar 
popular. Tot el dia en general va anar bé, amb una assistència 
d’unes 300 persones. Es va tancar la jornada amb una actuació 
de sobre taula a càrrec del grup de versions gironí METHODE 3.

Aquest any, i amb totes les ganes de fer-nos conèixer, vàrem 
muntar un estand a la Fira de Santa Tecla de Cassà amb la idea  
de captar possibles donants de peces antigues per al Museu.
 
El Museu
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El XIIè Tast de Vins Solidari acompanyat d’un menú festiu va 
obrir les activitats a favor de la Marató de TV3 d’enguany que 
es destinava al càncer el dia 5. El dia de la Marató hi va haver 
activitats matí i tarda: partits de futbol sala, caminada, peda-
lada, esmorzar popular, taller d’activitats infantils, actuació de 
la Colla Gegantera de Campllong, inauguració del Parc de la 

LA MARATÓ DE TV3
Roureda de la Selva i teatre. I el dia 22 es va fer una ballada 
de country per la Marató.

Aquest gruix d’activitats ha fet que aquest any s’hagin recollit 
un total de 3.057,40 €!!! Moltes gràcies a tots els participants, 
col·laboradors i organitzadors de totes les activitats! 
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L’Homenatge a la gent gran del nostre poble novament va 
ésser un èxit, tot i la pluja que ens va acompanyar. La diada 
es va encetar a les 11:45h a l’església amb una benvin-
guda i rebuda dels homenatjats a qui s’identificaven amb 
un preciós rosetó a la solapa, manualitat realitzada pels 
membres de la comissió amb una dedicació  especial. Són  
totes aquelles persones sense les quals indubtablement no 
hauria estat possible la celebració. Moltes gràcies per la 
vostra reiterada ajuda i suport, una vegada més ho heu fet 
possible.

A les 12h, l’ofici solemne, la missa, amb l’acompanyament 
del Cor de Sant Andreu. Una actuació magnífica i emotiva.

Per la diada, com no, la imatge de rigor de tots els home-
natjats. Aquesta vegada el temps no ens va permetre rea-
litzar-la a fora, fou dins l’església. Una imatge preciosa pel 
record, realitzada per la Carol Porras.

Seguidament, la gent gran i els seus familiars, amics... es 
van dirigir cap al pavelló on la Cobla La Principal  de la Bis-
bal ens va obsequiar amb un concert magnífic per gaudir 
del dinar que s’havia preparat per a l’ocasió: plats cuinats 
pels restaurants de Campllong, tots ells excel·lents.

A la tarda varem fer el lliurement d’obsequis als homenat-
jats, un entrega precedida pel parlament del nostre Alcalde, 

Lluís Freixas i del membre de la comissió, Joan Gumbau.
Els detalls eren un skyline de Campllong, amb base de fusta 
i plata gravada per als majors de 80 anys i per als majors 
de 65 anys, un detall de terrissa enllaminat amb uns bom-
bonets.

Per acabar,  amb el ball de Boogie Woogie, ens ho vàrem 
passar d’allò més bé.

Moltes gràcies a tots/totes els que ho heu fet possible!!!
De tot cor,

Sílvia Bosch

HOMENATGE A LA GENT GRAN DE CAMPLLONG
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Enguany, a causa de la renovació dels petits actors dels nostres 
pastorets, se’n va avançar l’horari a un quart de 8 del vespre. I 
la Missa del Gall, a les 8 del vespre.

Uns de dimonis i pastorets, altres d’angelets, altres de pasto-
rets, la Verge Maria, el Sant Josep i el Nen Jesús, de tots els 
personatges en vam poder gaudir. Uns amb quasi una pàgina 
per aprendre’s i d’altres amb una o dues frases. Després d’uns 
dies d’assaigs, el dia de la representació, els nens i nenes ho 
van fer molt bé i van deixar a tothom bocabadat. Van actuar i van 
cantar i en acabar els pastorets la mainada va fer cagar el tió.

Tot seguit es va fer la Missa del Gall, amb acompanyament mu-
sical de l’Albert i la Queral Bosch. 

El dia 30 de desembre, amb els actors dels pastorets, vam fer 
una sortida a Girona al Circ de Nadal sobre gel i ens ho vam 
passar molt bé!

Agraim a tots els nens i nenes, pares i mares i tothom qui ha 
col·laborat i ajudat per un any més tornar a escenificar els pas-
torets la nit de Nadal. 
Moltes gràcies! 

ELS PASTORETS

El Museu del camp de Campllong, amb la col·laboració de l’AE 
Campllong, organitza any rere any la quina de Campllong. Com l’any 
passat es va fer al pavelló amb la novetat de fer-ne quatre dies: el 
25,26,30, i 1. Hi van ser presents el bon humor i gran quantitat de 
premis. Penseu que es varen repartir 135 lots, més de 90 pernils, 
caixes de cava i vi, 4 televisors, diversos premis menors, 4 estades 
per un cap de setmana a Ribes de Freser, sopars als restaurants de 
Campllong, donacions en forma de vals, lots, cistelles o caixes per 
part d’empreses o simpatitzants de Campllong, fuets i llonganisses, 
llaminadures i, per acabar, un carro carregat de regals que aquest 
any és va quedar a casa ja que va tocar a un veí de Campllong. 

En tot cas, la quina d’enguany va complir objectius, va fer entretenir 
la gent aquests dies de festa sense haver de sortir del poble i si 
algun guany va quedar se n’ha aprofitat el Museu, i l’Associació 
Esportiva. Esperem tornar-hi l’any vinent amb totes les ganes de 
fer un bon entreteniment i una bona quina!. Fins l’any vinent!!!

Museu d’Eines Antigues i Oficis Tradicionals de Campllong

LA QUINA 2018/19
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El dia 29 de desembre vam tenir la sort de rebre la visita dels pat-
ges carters reials. Venien amb moltes ganes de tornar a visitar el 
nostre poble, diuen que els tractem molt bé... I  també perquè els 
nens i les nenes de Campllong es porten estupendament.

Al cap d’uns dies van venir de visita, curta però molt intensa, els 
Tres Reis de l’Orient i els seus patges reials. I sabeu què??? 
aquest any estaven d’estrena: portaven una carrossa nova!!! Era 
preciosa i molt ben pintada i decorada. De ben segur que havien 
tingut una bona feinada a preparar-la.

Ses Majestats varen fer una rua pels carrers del poble i mentre 
anaven tirant caramels, petits i no tant petits els anàvem cantant 
cançons de Nadal com el "Visca els Tres Reis". Els va agradar molt 
tornar-nos a visitar i, com cada any, un cop al Local Social, els 
nens i nenes i els pares van poder passar un per un a saludar-los.

Aquest any també van donar un petit detall a tots aquells que van 
venir i, com no, una mica de carbó. El Rei negre ens va explicar 
que si el deixem al costat del menjar que els preparem i ens hem 
portat bé, es converteix en un regal ben bonic.

VISITA DELS PATGES I DELS TRES REIS

NOTA D’AGRAÏMENT: Agraïm tothom qui ens facilita fotos i, especialment, la col·laboració d’en Jordi Lamiel Camarasa per la cessió de 
les seves instantànies d’actes que se celebren a Campllong.
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RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS:
Els dijous, 21 de febrer, 21 de març, 18 d’abril i 16 de maig

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA:
Els dies 19 de febrer, 19 de març, 25 i 30 d’abril i 14 de maig
 
SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL: 
Els dissabtes 9 de febrer, 9 de març, 13 d’abril i 11 de maig

ACTIVITATS:
 
2a MARXA DE BTT L’HIVERNAL DE CAMP-
LLONG (Memorial Joan Vergara)
Diumenge, 10 de febrer

FESTA DE LA DONA
El divendres, 8 de març

FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMP-
LLONG 2019
Dies 27 i 28 d’abril

BALLS DE JUBILATS (preu: 7€ socis; 8€ no socis)
- Febrer: Dia 6 amb David i dia 20 amb Chus.
- Març: Dia 6 amb Pep i Ma José (ball de carna-
val) i dia 20 amb Davis.
- Abril: Dia 3 amb Pinxo i dia 17 amb Àngel

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A: 
 
 

- AJUNTAMENT (972.46.15.04, de dilluns a diven-
dres, de 10 a 2 i els 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
LA VITAMINA D EN PERSONES GRANS

LES PERSONES GRANS NO CAL QUE PRENGUIN DE 
FORMA RUTINÀRIA VITAMINA D PER REDUIR EL 
RISC DE CAIGUDES

Què és la vitamina D? 
La vitamina D pertany al grup de les vitamines que es dis-
solen en greixos i olis i ajuden el cos a absorbir el calci. Els 
principals aliments que porten vitamina D són el peix blau, 
els ous i els productes lactis. 

El cos produeix la vitamina D quan la pell s’exposa direc-
tament al sol. L’exposició de cara, cames i braços durant 
10 minuts 2 o 3 vegades per setmana sembla suficient per 
obtenir la vitamina D necessària. No obstant això, el temps 
d’exposició pot variar depenent de l’edat, el tipus de pell, 
l’estació de l’any o l’ús de filtres solars, entre d’altres. 

Per què la gent gran no ha de prendre de forma ruti-
nària vitamina D? 
Els resultats dels estudis mostren que la vitamina D no 
és efectiva per reduir el risc de caigudes, ni tampoc s’ha 
pogut establir la dosi ni la via d’administració que pugui 
ser més adequada en persones grans. 
La vitamina D administrada amb fàrmacs pot causar efec-
tes secundaris de tipus gastrointestinal. A més, per a les 
persones grans el fet de prendre un medicament menys 
facilita l’adaptació al tractament d’altres medicaments 
que prenen habitualment.

Quan cal prendre vitamina D?
Només cal que prenguin vitamina D aquelles persones que 
tinguin dèficit de vitamina D confirmat a partir d’una anà-
lisi de sang. En aquests casos, el tractament ha de ser 
individualitzat segons la valoració del risc de caiguda de 
cada pacient. 

Infermera Carolina Soler i Metgessa Marta Ripoll
Equip Dispensari Campllong




