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Carta de l’alcalde

Per no perdre la memòria històrica, totes les comunitats 
humanes tenen les seves formes i maneres. Campllong 
no és diferent. El treball actual fet per en Lluís Poch i 
l’Enric Serra "Campllong. Crònica del Segle XX", sumat a 
"Els Camps Llargs. Història de Campllong", d’en Francesc 
Morales, han omplert un buit que teníem al nostre poble. 
Aquests dos treballs fan que ja no siguem "orfes" d’his-
tòria perquè, si bé el contingut hi era, el fet de no estar 
reflectit en cap eina consultable, feia perillar aquesta me-
mòria històrica. 

"Campllong. Crònica del segle XX" ens porta de la mà a 
redescobrir any a any la passada centúria, fent-nos par-
tícips del que passava en aquells temps al municipi, rela-
cionant-ho amb el que passava també al món de llavors. 
L’encàrrec va estar focalitzat en el segle passat. De cap 
manera volíem que es perdés la memòria dels fets i anèc-
dotes d’aquest temps passat del qual, al començament del 
treball, teníem força gent que era capaç de remuntar-nos 
en el record de fets d’abans de la Guerra Civil, de passat-
ges i vivències viscudes en carn pròpia, o viscudes pels 
seus pares. Aquest treball de camp sustenta una part del 
llibre. 

També amb experiències no tant llunyanes viscudes per 
gent de menys edat tot i que la major part de l’obra està 
feta a base de consulta d’arxius documentals, un treball 

meticulosament professional (també ho podríem qualifi-
car d’un treball de "xinos") i amb pocs errors documen-
tals. A això cal sumar-hi les entrevistes de temps enrere, 
el fet que els autors s’hagin desplaçat a molts de domicilis 
i fer taules rodones amb gent que podia ésser posseïdora 
d’informació de diferent tipus. Són informacions que s’han 
contrastat i esperem que tinguem un mínim molt petit de 
pífies. 

Un altre treball important ha consistit en perseguir foto-
grafies per acompanyar el que s’anava escrivint. Segur 
que hauríem de fer un munt d’agraïments a molta gent 
que ens ha ajudat. En tot cas, jo voldria fer un agraïment 
molt especial a aquelles persones que per "a" ho per "b" 
hagin quedat en l’anonimat i que els seus noms no figurin 
entre aquells que més han col·laborat o aportat informa-
ció per fer possible l’obra i que surten reflectits en l’apar-
tat dels agraïment als mateix llibre. En tot cas, a uns i 
altres, mil gràcies.

L’Ajuntament, conscient del que representen de cara al 
futur aquests treballs literaris, que podríem qualificar 
segons el cas de consulta o de memòria, té pensat no 
aturar-se aquí i fer properament un altre encàrrec: en-
dinsar-nos en el túnel del temps de cadascuna de les ma-
sies i cases del municipi per saber com varen néixer totes 
les cases de Campllong. S’haurà de decidir què en volem 
saber (any de construcció, reformes al llarg del temps, qui 
n’ha estat el propietari, qui hi ha viscut, fets i anècdotes 
que s’hi puguin relacionar, etc). En tot cas, un nou repte 
de passat pensat per al futur i que esperem compti amb la 
vostra col·laboració per tirar-lo endavant.

Per molts anys, salut i treball.

 

CRÒNICA DEL SEGLE XX

Lluís Freixas i Vilardell, 
Alcalde de Campllong
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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL DIA 10 DE GENER DE 2019

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

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 13 de desem-
bre de 2018, de la qual s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

2.- SUBVENCIONS

2.1.- SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ DE GIRONA. FO-
MENT DE PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DELS ENS LOCALS NO ADHERITS A LA 
XARXA DE SERVEIS LOCALS DE PROMOCIÓ ECONÒ-
MICA (XSLPE). SOL·LICITUD. 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció d’acord 
amb la convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projec-
tes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la 
Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), anualitat 
2019, publicat al BOP de Girona núm. 218 de data 14 de novembre de 
2018 i d’acord amb les bases publicades al BOP de Girona núm. 188 
de data 28 de setembre de 2018.

2.2.- SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC A LA DI-
PUTACIÓ DE GIRONA I AL CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS PER L’ORGANITZACIÓ DE LA 37a 
FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMP-
LLONG. 

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut econòmic a 
fons perdut per al finançament de l’organització i desenvolupament 
de la 37a edició de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong.

SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès un ajut eco-
nòmic a fons perdut per al finançament de l’organització i desen-
volupament de la 37a edició de la Fira Comarcal de Primavera de 
Campllong.

2.3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
PER A L’ORGANITZACIÓ DEL 16è FESTIVAL MUSI-
CANT... 2019.

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut econòmic de 
sis mil euros (6.000,00.-euros) per al finançament de la 16a. edició 
del Cicle de música del país MUSICANT... 2019 a partir de la sol·
licitud de concessió directa nominativa a disposició de la pàgina web 
de la Diputació de Girona.

SEGON.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut eco-
nòmic a fons perdut per import de 1.000,00.- euros per al finan-
çament de la 16a. edició del Cicle de música del país MUSICANT... 
2019.

2.4.- SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC A “LA CAIXA” 
PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE MUNICI-
PAL D’AJUTS ECONÒMICS A PERSONES AMB DE-
PENDÈNCIA.

PRIMER.- Sol·licitar a "LA CAIXA" ubicada a la plaça de la Coma 
de Cassà de la Selva, entitat financera amb la qual l’Ajuntament de 
Campllong hi treballa un ajut econòmic per import de 2.000,00 euros 
per ajudar a finançar el projecte exposat.

SEGON.- Adjuntar en el trasllat del present acord documentació 
acreditativa de la realització efectiva d’aquest projecte salvaguar-
dant tot tipus d’informació que pugui ser susceptible de la llei de 
protecció de dades de caràcter persona.

3.- RATIFICACIÓ I APROVACIÓ DEL CONVE-
NI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG I LA SOCIETAT MERCANTIL JO-
AQUIM ALBERTÍ SA, PER LA CESSIÓ DE L’ÚS 
PÚBLIC D’UNA PART D’UNA FINCA DESTINA-
DA A ZONA VERDA I APARCAMENT. 

PRIMER.- RATIFICAR I APROVAR DEFINITIVAMENT el Conveni 
Urbanístic entre l’Ajuntament de Campllong i la societat mercantil 
Joaquim Albertí SA, representada pel Sr. Xavier Albertí i Oriol, pro-
pietària de la finca situada en l’àmbit del PAU-2 i amb referència 
cadastral 6182707DG8368S0001GA, amb una superfície aproxima-
da de 4.090 m2 i destinada a sistemes de zones verdes (clau A) 
i a sistemes d’aparcaments (Va), tal com exigeix el planejament 
urbanístic vigent.

**El text del conveni es a la seu electrònica del web www.campllong.cat

4.- APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE 
L’OBLIGACIÓ (FASE O) DE DESPESES SUPERI-
ORS A 6.000.

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació (Fase O) de la 
següent despesa: 

Registre d’entrada:  E2018002347

Data d’entrada:      03/01/2019

Proveïdor:      CROSSBASA, S.L. 

NIF:       B63580567

Data document:      31/12/2018

Núm. de factura:     18344

Import:       13.282,50.- € IVA inclòs

Concepte:      Treballs de pintat horitzontal diversos al municipi 

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
5.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia s’informa als assistents de les 
següents comunicacions rebudes – E2018002249 al E2019000032 - 
per tal de que els reunits es donin per assabentats.

6..- ASSUMPTES URGENTS

6.1.- APROVACIÓ DE  RECONEIXEMENT D’OBLIGA-
CIÓ (FASE O) DE DESPESES SUPERIORS A 6.000 €

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de l’obligació (Fase O) de la 
següent despesa: 
 

Registre d’entrada:  E2019000062

Data d’entrada:     10/01/2019

Proveïdor:     EXC. I TRANS. ANDREU JUANALS, S.L. 

NIF:      B17944042

Data document:     31/12/2018

Núm. de factura:    00-018.730

Import:      9.692,58.- € IVA inclòs

Concepte:     Arranjament camins amb àrid reciclat

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTA-
MENT DEL DIA 24 DE GENER DE 2019

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

S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 22 de novem-
bre de 2018, de la qual s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

2.- NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR 
I SUBSTITUT. 

PRIMER.- Proposar el nomenament d’Esteve Prunell Ciurana en el 
càrrec de Jutge de Pau titular del municipi de Campllong.

SEGON.- Proposar el nomenament de la Anna Bancells Bagudanch 
en el càrrec de Jutge de Pau substitut del municipi de Campllong.

3.- PRESSUPOST 2019. APROVACIÓ INICIAL. 

PRIMER.- Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL per a 
2019 i les seves BASES D’EXECUCIÓ, anivellat en despeses i ingres-
sos de conformitat amb el resum que segueix:

DESPESES AJUNTAMENT

CAPÍTOL 1 Despeses de personal 286.380,00

CAPÍTOL 2 Despeses corrents en béns i serveis 802.029,17

CAPÍTOL 3 Despeses financeres 2.150,00

CAPÍTOL 4 Transferències corrents 101.420,00

CAPÍTOL 5 Fons de contingència 650,00

CAPÍTOL 6 Inversions reals 245.563,00

CAPÍTOL 7 Transferències de capital 0,00

CAPÍTOL 8 Actius financers 0,00

CAPÍTOL 9 Passius financers 27.240,00

TOTAL DESPESES 1.465.423,17

 

INGRESSOS AJUNTAMENT

CAPÍTOL 1 Impostos directes 587.240,00

CAPÍTOL 2 Impostos indirectes 25.000,00

CAPÍTOL 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 325.450,00

CAPÍTOL 4 Transferències corrents 289.130,17

CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 22.750,00

CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals 18.150,00

CAPÍTOL 7 Transferències de capital 113.963,00

CAPÍTOL 8 Actius financers 0,00

CAPÍTOL 9 Passius financers 83.740,00

TOTAL DESPESES 1.465.423,17

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

2019 - PLANTILLA DE PERSONAL
                      

2019 - PLANTILLA 
DE PERSONAL Grup Núm. Vacants

PERSONAL FUNCIONARI

Habilitació de caràcter nacional

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

A-1 1 -

Escala Administració General

· Subescala Administrativa
   - Administratiu/va

C-1 1
1. ocupada per 
personal interí

 · Subescala auxiliar
   - Auxiliar administratiu/va

C-2 1

PERSONAL LABORAL

PERSONAL LABORAL FIX/PERMANENT

Arquitecte tècnic/a A-2 1 -

Animador socio-cultural C-2 1 -

Auxiliar administratiu/va C-2 1 1

Operari manteniment AP 1 1
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TERCER.-  Aprovar per a l’exercici 2019 el pressupost de la so-
cietat Campllong Iniciatives SA per un import de 25.941,48 €  i  el 
de l’Organisme Autònom Museu d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis 

Tradicionals de Campllong per un import de 13.200,00 € així com 
l’estat de consolidació amb el pressupost municipal, amb un total 
de1.500.364,65 € tal i com s’indica a continuació:

INGRESSOS AJUNTAMENT MUSEU DEL CAMP CAMPLLONG 
INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL CONSOLIDAT

CAPÍTOL I 587.240,00 0 0 0 587.240,00

CAPÍTOL II 25.000,00 0 0 0 25.000,00

CAPÍTOL III 325.450,00 10.000,00 0 0 335.450,00

CAPÍTOL IV 289.130,17 3.200,00 25.941,48 -4.200,00€ 314.071,65

CAPÍTOL V 22.750,00 0 0 0 22.750,00
ING. CORRENTS 1.249.570,17 13.200,00 25.941,48 -4.200,00€ 1.284.511,65

APROF. URB. 0 0 0 0 0
TOT. REC. ORDIN. 1.249.570,17 13.200,00 25.991,48 -4.200,00€ 1.284.511,65

CAPÍTOL VI 18.150,00 0 0 0 18.150,00

CAPÍTOL VII 113.963,00 0 0 0 113.963,00
INGR. CAPITAL 132.113,00 0 0 0 132.113,00

CAPÍTOL VIII 0 0 0 0 0

CAPÍTOL IX 83.740,00 0 0 0 83.740,00

INGR. FINANCERS 83.740,00 0 0 0 83.740,00
TOTAL INGRESSOS 1.465.423,17 13.200,00 25.941,48 -4.200€ 1.500.364,65

DESPESES AJUNTAMENT MUSEU DEL CAMP CAMPLLONG 
INICIATIVES AJUSTAMENTS TOTAL

CAPÍTOL I 283.380,00 0 0 0 283.380,00

CAPÍTOL II 802.020,17 13.100,00 9.432,44 0 824.552,61

CAPÍTOL III 2.150,00 100,00 1.207,95 0 3.457,95

CAPÍTOL IV 101.420,00 0 1.000,00 -4.200,00 98.220,00

CAPÍTOL V 650,00 0 0 0 650,00
DESPESES COR-
RENTS 1.192.620,17 13.200,00 11.640,39 -4.200,00 1.213.260,56

CAPÍTOL VI 245.563,00 0 0 0 245.563,00

CAPÍTOL VII 0 0 0 0 0
DESPESES CAPI-
TAL 245.563,00 0 0 0 245.563,00

CAPÍTOL VIII 0 0 0 0 0

CAPÍTOL IX 27.240,00 0 14.301,09 0 41.541,09
DESPESES FINAN-
CERES 27.240,00 0 14.301,09 0 41.541,09

TOTAL 1.465.423,17 13.200,00 25.941,48 -4.200,00 1.500.6364,65

4.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS 
DICTADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 183/2018 A LA 
234/2018 i 1/2019 a 11/2019

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  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 núm. 183/2018 al 
234/2018 i 1/2019 a 11/2019. 

5.- ASSUMPTES URGENTS

5.1.- PROPOSTA ACORD ALIENACIÓ CARPA MUNICI-

PAL I ELEMENTS AUXILIARS. 



6
El gra i la palla

Cop d’ull a les actes municipals
PRIMER.- ALIENAR la carpa de 50 m x 15 m (750 metres qua-
drats) i altres elements complementaris, com són dos suports 
desmuntables per despenjar els travessers superiors, dos carros 
de ferro per transportar l’estructura i dues gàbies apilables per 
albergar-hi les lones, detallats a l’informe dels serveis tècnics 
municipals de 13 de juliol de 2018 per l’import de 17.857,50 
euros a l’empresa Joaquim Albertí SA. 

5.2.- ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ 
DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I CO-
MARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESEN-
VOLUPAMENT LOCAL. 

PRIMER.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Campllong al 
sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desen-
volupament Local (CCDL) - "Central de Compres ACM – CCDL", 
per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments 
i contractació de serveis a través de la "Central de Compres de 
l’ACM-CCDL" en les condicions i preus vigents en els contractes 
subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries. 

5.3.- RATIFICACIÓ DE L’ESTUDI D’ALTERNATIVES 
DEL SANEJAMENT DE CAMPLLONG REALITZAT 
PER L’ACA. 

PRIMER.- Donar la conformitat a la solució proposada a l’Es-
tudi d’Alternatives del sanejament de Campllong (Gironès) ela-
borat per l’Enginyer Industrial Blai Parramon Pla, de l’empresa 
Colomer Rifà, de novembre de 2018 per encàrrec de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a donar resposta a la problemàtica del 
sanejament del nucli urbà de Campllong 

Comentaris: 
El Sr. Alcalde, referent a l’acord exposa i afegeix que: d’acord 
amb el planejament urbanístic municipal vigent, el municipi de 
Campllong està configurat per dos nuclis, considerant com a nucli 
l’extensió contínua de sòl urbanitzat i urbanitzable.

Respecte un dels nuclis, el Sector Les Ferreries, en el qual co-
existeixen zones residencials amb habitatges preexistents i zones 
industrials, i en el qual actualment es generen aigües residuals 
domèstiques i assimilables a domèstiques, l’Ajuntament consi-
dera que la infraestructura de sanejament existent, concre-
tament l’estació de bombament i el col·lector d’impulsió des 
del bombeig fins al col·lector en alta del Polígon Industrial 
Polingesa de Riudellots de la Selva, ha de tenir la conside-
ració de sanejament en alta, ja que d’acord amb l’article 3 del 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
dels serveis públics de sanejament, es considera sistema públic 
de sanejament en alta el conjunt de béns de domini públic cons-
tituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, les estacions 
de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en alta 
associat, i s’entén per col·lector en alta aquella instal·lació a la 
qual es connecten les xarxes de clavegueram col·lectives, con-
duint directament les aigües residuals recollides fins a l’estació 
depuradora d’aigües residuals.

Per tant, el sistema de sanejament del Sector Les Ferreri-
es de Campllong ha de formar part de l’infraestructura de 
l’EDAR de Riudellots de la Selva, com la resta de col·lectors i 
impulsions que actualment connecten a aquesta EDAR, incorpo-
rant, per tant, aquesta infraestructura en el Pla de Sanejament 
de Catalunya de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

6.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

El Sr. Freixas, en primer lloc, es refereix al recent traspàs del Sr. 
JOSEP M. DEU de Cal Ferrer de Campllong. Els regidors presents 
en l’acte acorden transmetre als familiars el sincer condol de la 
Corporació junt amb la manifestació de sentiment i respecte per 
tant sentida pèrdua. Alhora s’acorda posar una esquela als diaris 
propers. 

Tot seguit, el Sr. Alcalde proposa als assistents felicitar els fami-
liars dels infants nascuts en el municipi des de la darrera reunió. 

Per acabar exposa les reunions que durant el mes passat ha as-
sistit en l’exercici del seu càrrec i que són les següents:

Dimarts 11 de desembre amb l’Agència Catalana de l’Aigua per 
temes del sanejament del municipi; el dijous 13 de desembre 
reunió amb la Junta de Compensació del Polígon Industrial Les 
Ferreries de Campllong; e dimarts dia 18 de desembre assisteix 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme; el dijous dia 10 de gener 
amb l’empresa Prodaisa; i avui mateix amb l’empresa ADAMO per 
temes de la portada de la Fibra òptica al municipi. 

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

Inicia l’exposició el regidor Sr. Àlex Carrera comunicant la incor-
poració de la nova persona que ha aprovat el concurs oposició del 
lloc de treball de Dinamitzadora del Local Social. 

Tot seguit pren la paraula la regidora Sra. Sílvia Bosch, comen-
tant que els Serveis Socials faran un dia al mes a la tarda per 
tal de tenir contacte amb la gent gran del municipi al dia que es 
troben al Local Social. 

Els reunits comenten les activitats de Nadal, Reis, Patges, Pas-
torets, etc. que han tingut lloc a Campllong amb una molt bona 
acollida per part de tothom. En quan a la Quina, es vol agrair a 
l’AE Campllong i al Museu del Camp la seva organització i desen-
volupament. 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL DIA 14 DE FEBRER DE 
2019

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



El gra i la palla A7

Cop d’ull a les actes municipals 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió de data 10 de gener de 
2019, de la qual s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

2.0.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1.- LLICÈNCIA D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
D’UNA PISCINA AL PASSEIG CAMPLLONG 3A

PRIMER.- APROVAR el projecte de piscina elaborat per l’arqui-
tecte tècnic XXX, 

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 al projecte 
tècnic i documentació annexa presentada amb la sol·licitud i a les 
normes de planejament vigents en el municipi. 

b) Les determinacions imposades a la llicència i que s’especifi-
quen a continuació:
    
    • Promotor: XXX
    • Obres autoritzades: Construcció d’una piscina 
    • Emplaçament de les obres: Passeig Campllong, núm. 3-A

3.0.- APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL 
ZONA EQUIPAMENTS ENTRE C/ REMEI I C/ 
ENRIC MIRALLES

PRIMER.- Aprovar inicialment el document del Pla Especial Ur-
banístic per definir les condicions d’edificació i usos a la zona 
d’equipaments comunitaris situada entre els carrers del Remei i 
Enric Miralles "El Tupí" del municipi de Campllong, redactada per 
l’arquitecte Sr. xxx amb referència A50618. 

4.0.- DESPATX ORDINARI JUNTA DE 
14/02/2019

En el present punt de l’ordre del dia s’informa als assistents de 
les següents comunicacions rebudes – E2019000033 de 7 de ge-
ner al E20190000316 de 11 de febrer- per tal de que els reunits 
es donin per assabentats. 

5.0.- ASSUMPTES URGENTS

5.1.- AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA DE 
LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE CARPES 
37a FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA 

Primer.- Autoritzar i Disposar la despesa consistent en el lloguer, 
muntatge i desmuntatge de les carpes de la 37a Fira comarcal 
de primavera a l’empresa Pentacarpa, amb CIF F17479288, per 
import de 13.725,00 euros (16.607,25 euros IVA inclòs). 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2019

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 14/02/2019.

S’aprova l’esborrany de l’acta de 14 de febrer de 2019 de la qual 
s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1.- LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUC-

CIÓ D’UNA PISCINA I UN PORXO AL JARDÍ DE L’HA-

BITATGE SITUAT AL CARRER DEL REMEI Núm. 11

PRIMER.- APROVAR el projecte de "Construcció de piscina i pèr-
gola en habitatge aïllat" elaborat per l’arquitecte XXX

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 al projecte 
tècnic i documentació annexa presentada amb la sol·licitud i a les 
normes de planejament vigents en el municipi. 

b) Les determinacions imposades a la llicència i que s’especifi-
quen a continuació:

    • Promotor: xxx
    • Obres autoritzades: Construcció de piscina i porxo
    • Emplaçament de les obres: Carrer del Remei, 11
    • Liquidacions tributàries (provisional):

3.- APROVACIÓ ADO CANVI LLUMINÀRIES 
SECTOR LA RECTORIA.

PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase 

ADO) de la despesa que tot seguit s’indica: 

Proveïdor: Servei Elèctric Industrial Massanes, SL

NIF: B17932484

Data del document: 26/02/2019

Núm. de factura: 2019-0002

Import: 13.276,95 (16.065,11 IVA inclòs)

Concepte: Canvi lluminàries Led sector La Rectoria

Partida: 19.165.63300 Lluminàries Led sector La Rectoria

4.- APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPO-
SICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE 
LA DESPESA DE CANVI DEL PAS ELEVAT DEL 
CAMÍ DE FORNELLS.
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PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase 

ADO) de la despesa que tot seguit s’indica: 

Proveïdor: Xavier Alsina, SA

NIF: A17228131

Data del document: 01/03/2019

Núm. de factura: 30001

Import: 7.256,25 ( 8.780,06 IVA inclòs) 

Concepte: Canvi pas elevat carrer camí de Fornells. 

Partida: 2019-454-21000 Manteniment camins

5.- APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPO-
SICIÓ DE LA DESPESA D’ADEQUACIÓ DE LA 
ZONA VERDA DEL NUCLI URBÀ. 

Primer.- Autoritzar i Disposar la despesa consistent en l’adequa-
ció de la zona verda emplaçada en el nucli urbà a Riera vivers i 
jardineria, amb NIF 40360428-M  per import de 7.038,80 euros 
(8.516,94 euros IVA inclòs)

6.- APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DIS-
POSICIÓ DE LA DESPESA D’ADEQUACIÓ DEL 
CARRER CAMÍ DE FORNELLS MITJANÇANT LA 
PLANTACIÓ D’ARBRES

Primer.- Autoritzar i Disposar la despesa consistent en l’adequa-
ció del Carrer Camí de Fornells mitjançant la plantació de 48 la-
gestroemies Indiques de 10/12 cm de perímetre a les voreres i el 
subministrament i instal·lació de la tuberia de reg, electrovàlvula 
i programador a Riera vivers i jardineria, amb NIF 40360428-M  
per import de 9.570,80 euros (11.580,67 euros IVA inclòs)

7.0.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre s’informa als assistents de les se-
güents comunicacions rebudes – E20190000317 de 12 de febrer 
al E20190000550 de 12 de març - per tal de que els reunits es 
donin per assabentats.

8.- ASSUMPTES URGENTS

8.1.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ARRANJAMENT 
DEL PAVIMENT DEL PAVELLÓ

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte "Arranjament del 
paviment del pavelló" de Campllong, redactat a petició de l’Ajun-
tament de Campllong pel XXX , arquitecte del Consell Comarcal 
del Gironès en data març de 2019 i amb un pressupost d’execu-
ció material de 97.222,57 euros i un pressupost per contracte de 
117.639,31 euros IVA inclòs. 

SEGON.-  Aprovar INICIALMENT l’estudi bàsic de seguretat i 
salut del projecte d’arranjament del paviment del pavelló amb 
referència A51219, redactat a març de 2019 per l’arquitecte del 
Consell Comarcal del Gironès.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUN-
TAMENT DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2019

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE GENER 
DE 2019.

S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió de data 24 de gener de 
2019, de la qual s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
DEL REGLAMENT NÚM. 6 REGULADOR DEL 
SERVEI MUNICIPAL DEL CASAL D’ESTIU, DE 
NADAL I ALTRES ACTIVITATS MUNICIPALS SI-
MILARS DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG. 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança 
municipal núm. 6 reguladora del servei municipal del casal d’es-
tiu, de Nadal i altres activitats municipals similars del municipi de 
Campllong d’acord amb el text que es recull a l’Annex d’aquest 
acord. 

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT NÚ-
MERO 8 SOBRE L’ÚS DE LA SALA DE LECTURA. 

PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament d’ús de la Sala de 
lectura de Campllong d’acord amb el text que s’annexa al present 
acord

4.- DESAFECTACIÓ DELS DOCUMENTS OBSO-
LETS O DUPLICATS DE LA SALA DE LECTURA 
PÚBLICA DEL LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG 
COM A CONSECUÈNCIA DE L’ADHESIÓ A LA 
XARXA DE PUNTS D’INFORMACIÓ I LECTURA 
(XPIL) DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.                               

PRIMER.- Aprovar inicialment la desafectació de documents del 
fons bibliogràfic de la Sala de Lectura pública del Local Social de 
Campllong, canviant la seva qualificació de bé de domini públic a 
bé patrimonial.

SEGON.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini 
de vint dies, perquè durant aquest període es presentin les al·
legacions que s’estimin pertinents. 

TERCER.- Els llibres i documents podran ser recollits pels veïns 
de Campllong, que van ajudar a confeccionar el fons bibliogràfic 
el 2006, durant el termini de 15 dies. En cas que no siguin del seu 
interès, els llibres i documents seran lliurats a associacions o 
particulars sense ànim de lucre interessats en llibres usats.
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5.- APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ 
DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 
SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE 
DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS DE 
NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES. 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Conveni de Col·laboració 
entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Campllong per 
l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions 
a normes de circulació en vies urbanes, que s’annexa a la present 
proposta. 

6.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAMP-
LLONG AL CONSORCI DEL TER

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campllong al 
Consorci del Ter.

SEGON.- Aprovar els estatuts reguladors del Consorci del Ter 
que s’annexen en aquest acord.

7.- DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES 
DE EXECUCIÓ, MOROSITAT I PMP CORRES-
PONENTS AL 4T TRIMESTRE DE L’EXERCICI 
2018. 

PRIMER.- Elevar al ple de la corporació l’informe de l’estat 
d’execució, morositat i PMP  corresponent al 4t trimestre de 
l’exercici 2018 i que s’adjunten en la present proposta d’acord 
com a documentació annexa.

8.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2018.

PRIMER.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació 
de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Camp-
llong corresponent a l’exercici 2018, que tot seguit es transcriu 
literalment:

“Ref.- Liquidació del pressupost General de l’Ajuntament 
de Campllong 2018

Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici de 2018 s’ob-
té, a 31 de desembre de 2018, el resultat següent:

1.  AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

1.1 Liquidació del Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs 
  
"1.  AJUNTAMENT DE CAMPLLONG. 

1.1 Liquidació del Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs 

Pressupost inicial de despeses 1.420.637,74

Modificacions de despeses 441.126,32

Pressupost definitiu de despeses 1.861.764,06

Despeses autoritzades 1.615.506,06

Despeses compromeses 1.615.506,06

Obligacions reconegudes 1.583.994,78

          Operacions de corrent (cap. 1 a 5) 1.253.470,85

          Operacions de capital (cap. 6-7) 208.370,05

          Operacions financeres (cap. 8-9) 122.153,88

Pagaments ordenats 1.525.433,93

Pagaments realitzats 1.483.669,42

Reintegrament de pagaments 179,42

Pagaments líquids 1.483.490,00

Obligacions pendents de pagament 100.504,78

Pagaments ordenats pendents pagar 41.953,93

2. Exercicis tancats

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

28.844,15

Rectificació saldo inicial obligacions -0,23

Prescripció obligacions 273,54

Pagaments realitzats 26.269,61

Obligacions reconegudes pendents de pagament al 
final de l’exercici

2.574,54

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:              44.528,47    
     

1.2 Liquidació del Pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs
 

Pressupost inicial d’ingressos 1.420.637,74

Modificacions d’ingressos 441.126,32

Pressupost definitiu d’ingressos 1.861.764,06

Drets reconeguts totals 1.411.699,19

Drets anul·lats 45.318,19

Drets cancel·lats 0

Drets reconeguts nets 1.366.381,00

          Operacions de corrent (cap. 1 a 5) 1.314.483,48

          Operacions de capital  (cap. 6-7) 51.897,52

          Operacions de capital  (cap. 8-9) 0

Drets recaptats 1.225.850,26

Devolució d’ingressos 31.159,19

Recaptació líquida 1.194.691,07

Drets pendents de cobrament 171.689,93
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2. Exercicis tancats

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 805.149,61

Rectificació a la baixa saldos inicials 525,90

Drets cancel·lats 5.328,59

Drets recaptats 442.970,83

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici 356.399,85

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:                 528.089,78

1.3 Magnituds pressupostàries:

1.3.a) Resultat pressupostari de l’exercici:

 
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V                       1.314.483,48
-  Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV           1.253.470,85 
a) Operacions corrents                                                     61.012,63 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII                        51.897,52
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII           208.370,05
 (b) Operacions de capital                                                   - 156.472,53
 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)   -95.459,90

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII                                       0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII                          0,00
2. ACTIUS FINANCERS                                                               0,00
 
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX                                         0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX                        122.153,88
3. PASSIUS FINANCERS                                                     -122.153,88

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI (1+2+3) -217.613,78

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

- Desviacions positives de finançament de l’exercici                0,00
+Desviacions negatives de finançament de l’exercici               62.850,88
+Despeses finançades Romanent Tresoreria. 
Despeses generals                                                           208.388,48
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5)     53.625,58

 
1.3.2) Romanent de crèdit:

 
1. D’impossible incorporació                                          72.134,02 €
2. D’incorporació obligatòria                                          79.890,03 €
3. Susceptibles d’incorporació                                          125.745,23 €
 a.Compromesos                                               31.511,88 €
 b. Autoritzats                                                            0,00 €
 c. Retinguts                                                              0,00 €
 d. Disponibles                                                 94.233,35  €
TOTAL                                                                277.769,28 €

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els 
crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no 
estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes queda-
ran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 
182 del mateix text refós, que és podran incorporar a l’exercici se-
güent, sempre que hi hagi suficients recursos financers:

- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit, així com transferències de crèdit que hagin estat autoritzats 
en l’últim trimestre de l’exercici.
- Els crèdits que estiguin compromeses.
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9).
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets 
afectats.

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran 
d’incorporar-se de forma obligatòria.

1.3.3) Romanent de tresoreria:

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals:

 
1. FONS LÍQUIDS                                                           477.271,13 €

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT                          538.130,95 €
    Del pressupost corrent (+)                                          171.689,93 €
    De pressupostos de tancats (+)                                    356.399,85 €
    D’operacions no pressupostàries  (+)                        10.041,17 €
  
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT                240.366,34 €
    Del pressupost corrent (+)                                             100.325,36 €
    De pressupostos tancats (+)                                            2.301,00 €
    D’operacions no pressupostàries (+)                            137.739,98 €
 
4. PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ                                    0,00 €
    Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva (-)   0,00 €
    Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva (+)  0,00 €

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4).   775.035,74 €

    II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT                       301.549,36 €
    III.  EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT                    79.890,03 € 

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A 

DESPESES GENERALS (I-II-III)                        393.596,35 €

El Romanent de tresoreria total ascendeix a 775.035,74 €, el qual 
està composat per 79.890,03 € de romanent afectat a despeses amb 
finançament afectat, que es correspon amb l’import de les desvi-
acions positives, per aplicacions pressupostàries acumulades dels 
projectes amb finançament afectat i de 301.549,36 € de saldos de 
dubtós cobrament. La diferència POSITIVA de 393.596,35 €, és 
romanent de tresoreria per a despeses generals.



El gra i la palla A11

Cop d’ull a les actes municipals 
2. MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I OFICIS 
TRADICIONALS DE CAMPLLONG. 

2.1 Liquidació del Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs

Pressupost inicial de despeses 13.200,00

Modificacions de despeses 0,00

Pressupost definitiu de despeses 13.200,00

Despeses autoritzades 12.834,65

Despeses compromeses 12.834,65

Obligacions reconegudes 12.834,65

      Operacions de corrent (cap. 1 a 5) 12.834,65

      Operacions de capital (cap. 6-7)         0,00

      Operacipns financeres (cap. 8-9) 0,00

Pagamentes ordenats 12.475,06

Pagaments realitzats 12.159, 83

Reintegrament de pagaments 0,00

Pagaments líquids 12.159,83

Obligacions pendents de pagament 674,82

Pagaments ordenats pendents pagar 315,23

2. Exercicis tancats

Obligacions reconegudes pendents de pagament inici 
exercici

1.173,93

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

Pagaments realitzats 0,00

Obligacions reconegudes pendents de pagament final 
exercici

1.173,93

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:                      315,23    
 
2.2 Liquidació del Pressupost d’ingressos:  1. Exercici en curs

Pressupost inicial d’ingressos 13.200,00

Modificacions d’ingressos 0,00

Pressupost definitiu d’ingressos 13.200,00

Dretes reconeguts nets 12.899,80

      Operacions de corrent 12.899,80

      Operacions de capital         0,00

Drets recaptats 12.899,80

Devolució d’ingressos 0,00

Recaptació líquida 12.899,80

Drets pendents de cobrament 0,00

2. Exercicis tancats

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

Rectificació a la baixa saldos inicials 0,00

Drets cancel·lats 0,00

Drets recaptats 0,00

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

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

+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V            12.889,80
-  Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV           12.834,65   
 
a) Operacions corrents                                                     65,15 
 
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII                                0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII                    0,00

 (b) Operacions de capital                                                             0,00
 
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)           65,15

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

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

3. PASSIUS FINANCERS                                                     0,00

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI (1+2+3)           65,15

5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI

- Desviacions positives de finançament de l’exercici                 0,00
+Desviacions negatives de finançament de l’exercici                  0,00
+Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals          0,00
 
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5)             65,15       

 
2.3.2 Romanents de crèdit:

1. D’impossible incorporació                                                365,35 €
2. D’incorporació obligatòria                                                    0,00 €
3. Susceptibles d’incorporació                                                 0,00 €
 a.Compromesos                                                        0,00 €
 b. Autoritzats                                                            0,00 €
 c. Retinguts                                                              0,00 €
 d. Disponibles                                                          0,00  €
TOTAL                                                                                365,35 €

Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els 
crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no 
estiguin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes queda-
ran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 
182 del mateix text refós, que és podran incorporar a l’exercici se-
güent, sempre que hi hagi suficients recursos financers:
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• Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
així com transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim tri-
mestre de l’exercici.
• Els crèdits que estiguin compromeses.
• Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9).
• Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.

Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran 
d’incorporar-se de forma obligatòria. 

2.3.3 Romanent de tresoreria:

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals:

1. FONS LÍQUIDS                                                            13.105,02 €

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT                                     0,00 €
    Del pressupost corrent (+)                                                        0,00 € 
    De pressupostos de tancats (+)                                             0,00 €
    D’operacions no pressupostàries (+)        .                            0,00 €
  
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT                       674.82 €
    Del pressupost corrent (+)                                                674,82 €
    De pressupostos tancats (+)                                                 0,00 €
    D’operacions no pressupostàries (+)                                   0,00 €
 
4. PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ                                    0,00 €
    Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva (-)     0,00 €
    Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva (+)     0,00 €

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4).     12.430,20 €

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

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER 
A DESPESES GENERALS (I-II-III)                           12.430,20 €

El Romanent de tresoreria total ascendeix a 12.430,20 €, el qual NO 
està afectat ni a romanent per a despeses amb finançament afec-
tat, que es correspon amb l’import de les desviacions positives, per 
aplicacions pressupostàries i acumulades dels projectes amb finan-
çament afectat ni tampoc per cap provisió de saldo de dubtós cobra-
ment. La diferència POSITIVA de 12.430,20 €, és romanent de 
tresoreria per a despeses generals.
 
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per 
a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificaci-
ons i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquida-
ció posa de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les 
previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/1990 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament 
el 31 de desembre.
• El resultat pressupostari de l’exercici.

• Els romanents de crèdit.
• El romanent de tresoreria.

4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general 
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a 
la LGEP.

Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les 
seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès com la situació d’equilibri o 
superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals. 

5. S’ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, 
de 20 d’abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la LRHL, en matèria de pressupostos.

Per tant, 

RESOLC:

1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en ter-
mes consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex 
amb el corresponent detall i documentació preceptiva, d’acord amb el Text 
refós 2/2004, 5 març, de la llei reguladora d’hisendes locals.

2. DONAR-NE compte al Ple en la primera sessió que se celebri.

3. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.

9.- ASSUMPTES URGENTS

9.1.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 7 SECTOR INDUSTRI-
AL LES FERRERIES.
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la proposta de modificació pun-
tual del POUM número 7 Sector Industrial Les Ferreries, redactada 
per l’arquitecte Sr. Ramon Massegur Soy amb l’objectiu d’homogene-
ïtzar les condicions 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.

9.2.- APROVACIÓ DEL PREU PUBLIC PER ASSISTEN-
CIA AL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL DE CAMPLLONG. 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança número 30 reguladora 
del preu públic per la prestació del servei de Casal d’Estiu i Nadal, 
que s’annexa com a Annex. 

9.4.- MOCIÓ PER RECLAMAR UN PLA PLURIANUAL 
D’INVERSIONS PELS ENS LOCALS DE CATALUNYA

PRIMER.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que programi un 
Pla plurianual d’inversions pels ens locals de Catalunya (municipis 
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i comarques), similar a l’antic Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalu-
nya (PUOSC), amb la finalitat de finançar obres i serveis d’aquestes 
entitats que promoguin la millora de serveis, equipaments o infraes-
tructures municipals.

10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DIC-
TADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SES-
SIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 12/2019 A 64/2019

Conforme indica l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de no-
vembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, es  dóna compte de les resoluci-
ons d’alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària per 
tal que els regidors coneguin el desenvolupament de l’Administració 
municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de Govern, 
que preveu l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

En aquesta relació es dona compte dels decret núm. 12/2019 a 64/2019. 

11.- QÜESTIONS D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

El Sr. Freixas, exposa les reunions/actes que des del darrer Ple ha assistit: 
- 30 de gener al Consell Comarcal del Gironès per temes de digitalit-
zació del fons documental municipal. 
- 6 de febrer reunió a la seu de l’ACA de Girona.
- 13 de febrer assisteix a la Comissió Territorial d’urbanisme.
- 16 de febrer assisteix a l’acte d’innauguració de la Fira Fiporc de 
Riudellots de la Selva.
- 18 de febrer reunió al CAP de Cassà de la Selva.
- 28 de febrer reunió a Barcelona amb la Direcció de l’ACA.
- 8 de març assisteix al Consell d’Alcaldes del Gironès.
- 12 de març reunió amb el Consorci Vies Verdes.
- 27 de març assisteix al Consell d’Alcaldes del Gironès. 

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

En el present punt pren la paraula el regidor Alex Carreras que comenta 
l’espectacle "Minuts" realitzat el passat 24 de març al Local Social dins el 
programa ESCENARIS. TEATRE AL GIRONÈS 2019. 15a edició, amb una 
molt bona acollida per part del nombrós públic assistent. 

Segueix la regidora Sra. Ester Roqueta, posant de manifest que el format 
de la Festa de la Dona del passat 8 de març va tenir molt èxit i que tots/tes 
els/les participants van preparar un plat de compartir amb tothom.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTA-
MENT DEL DIA 1 D´ABRIL DE 2019

Únic.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA 
MESA ELECTORAL DE LES ELECCIONS A LES 
CORTS GENERALS QUE TINDRAN LLOC EL PRO-
PER DIA 28 D’ABRIL DE 2019

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GO-
VERN LOCAL DEL DIA 11 D´ABRIL DE 2019

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE 
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE MARÇ DE 2019. 

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta ordinària de 14 de març 
de 2019, de la qual s’ha tramés còpia a tots els regidors. 

2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1.- LLICENCIA D’OBRES MAJORS PER LA CONS-
TRUCCIÓ D’UN HABITATGE BIFAMILIAR APARELLAT 
AL PASSEIG CAMPLLONG 7-7A

No s’escau la tramitació per la Junta de Govern del punt 2n. de l’or-
dre del dia. 

3.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS D’OBRA NÚ-
MERO 10 I 11 I ELS TREBALLS COMPLEMEN-
TARIS DE MILLORA DEL DRENATGE DE LES 
OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE 
CAMPLLONG A FORNELLS DE LA SELVA, AMB 
UNA VIA VERDA LATERAL. 

PRIMER.- APROVAR les següents Certificacions 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: 10
REGISTRE ENTRADA: 14/02/2019 NRE 363
IMPORT TOTAL AJUNTAMENTS CERTIFICACIÓ: 27.501,32 €
*IMPORT CORRESPONENT AJUNTAMENT DE CAMPLLONG: 
10.960,96 €

NÚM. CERTIFICACIÓ: 11 (Final)
REGISTRE ENTRADA: 14/02/2019 NRE 363
IMPORT TOTAL AJUNTAMENTS CERTIFICACIÓ: 22.653,72 €
*IMPORT CORRESPONENT AJUNTAMENT DE CAMPLLONG: 
9.028,89 €

SEGON.- APROVAR la liquidació de l’avaluació de l’increment del 
cost de restitució de serveis afectats degut a l’execució de la via ver-
da, per un import de 8.181,29 euros per l’Ajuntament de Campllong. 

4.- APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPOSI-
CIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE LA 
DESPESA DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIA-
RI PER LA PISTA DE SKATE. 

PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) 
de la despesa que tot seguit s’indica: 
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Proveïdor: Benito Urban, SLU
NIF: B59987529
Data del document: 28/02/2019
Núm. de factura: 0210495509
Import: 6.950,00 euros (8.409,50 euros IVA inclòs)
Concepte: Subministrament mobiliari pista de skate
Partida: 19.337.62100 Skate park

5.- APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSI-
CIÓ DE LA DESPESA DE CANALITZACIÓ DE LA 
ZONA D’EQUIPAMENTS DEL PAVELLÓ.

PRIMER.- Autoritzar i Disposar la despesa consistent en l’obra de 
canalització de la zona d’equipaments del pavelló a l’empresa Xa-
vier Alsina SA, amb CIF A17228131 per import de 9.938,06 euros 
(12.025,06 euros IVA inclòs)

6.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC 
DEL VEÏNAT DE CAN CANYET. INICI LICITACIÓ.

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procedi-
ment obert per les obres d’arranjament del camí públic del veïnat de 
Can Canyet, convocant la seva licitació.
 
SEGON.-  Aprovar la despesa corresponent:

Exercici Aplicació pressupostària Import

2019
454.61900 Arranjament camí de 
Can Canyet

49.988,00 € IVA inclòs

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

7.- CONTRACTE DE COMODAT PER CESSIÓ DE 
TERRENY DESTINAT A ACTIVITATS CULTURALS 
I DE LLEURE DEL MUNICIPI. 

PRIMER.- Aprovar el contracte de comodat entre l’Ajuntament de 
Campllong i el propietari de la parcel·la cadastral 65 del polígon 4 Sr. 
XXX amb DNI ***0918**, que consta com annex al present acord.  

8.- APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSI-
CIÓ DEL CONTRACTE  MENOR CULTURAL DEL 
CONCERT DELS CATARRES. 

PRIMER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa que tot 
seguit s’indica: 

EMPRESA CONTRACTANT: Arts Managers SL
ESPECTACLE: Concert Els Catarres
ACTIVITAT: Festa Major 2019
DIA/HORARI: 23 d’agost de 2019 a la nit.
PREU: 14.990.- € (18.137,90 euros € IVA inclòs) 

SEGON.- Imputar-la a la partida pressupostària assenyalada i or-
denar-ne el seu 

10.- DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia s’informa als assistents de les següents 
comunicacions rebudes – E20190000551 de 13 de febrer al E20190000812 
de 11 d’abril - per tal de que els reunits se’n donin per assabentats:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTA-
MENT DEL DIA 29 D´ABRIL DE 2019

2.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA 
ELECTORAL DE LES ELECCIONS MUNICIPALS I 
EUROPEES QUE TINDRAN LLOC EL PROPER DIA 
26 DE MAIG DE 2019. 

3.- APROVACIÓ DELS MODELS DE REGISTRE D’IN-
TERESSOS I DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONI-
ALS DELS MEMBRES ELECTES MUNICIPALS. 

PRIMER.- Aprovar el model de document necessari per a la rea-
lització de la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i 
sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics (Annex I), així com el model per efectuar la de-
claració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats 
de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades 
i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si 
escau, Societats (Annex II). 

SEGON.- Aprovar la creació dels corresponents Registres d’Activi-
tats i de Béns Patrimonials.

4.- ADQUISICIÓ DE VEHICLE DE MOBILITAT SOS-
TENIBLE A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM. 

PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de Campllong a l’Acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2016.02)

SEGON.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària  ROMAUTO 
GRUP CONCESIONARIS, SL dels béns següents (vegeu la taula).

TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per im-
port de 33.931,96 euros que s’imputarà, dins del pressupost munici-
pal de  l’any 2019, a càrrec de l’aplicació pressupostària 1721.63400 
Adquisició Furgoneta.
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Al mes de març es va realitzar l’adequació de la zona verda em-
plaçada al nucli urbà, entre els carrers Església, del Remei, Enric 
Miralles "El Tupí" i del Cementiri. S’hi van plantar 31 alzines su-
reres i 2 lledoners i s’hi va instal·lar la corresponent instal·lació 
de reg per goteig amb programador, així com es van retirar les 
22 acàcies existents a prop del límit amb el carrer del Remei.

També es varen podar les acàcies situades al costat de la façana 
nord del Local Social.

Es van fer  actuacions de manteniment als jocs del parc infantil de 
prop de la plaça Catalunya, entre el carrer del Remei i Sant Dionís. 

També es varen repassar diversos camins públics rurals de ter-
ra malmesos amb les pluges torrencials del segon semestre de 
l’any 2018. Concretament, s’arranjà una part del camí antic de 
Riudellots, un tram del camí que va de la carretera C-25 fins a 
Cal Ferrer, la major part del camí que va de la zona d’equipa-
ments municipals fins al camí de Sant Andreu, i el camí que va 
del pont del Remei fins a la carretera C-25, passant pel camí 
d’accés a la Granja La Selvatana. L’Ajuntament va sol·licitar una 
subvenció a l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona 
per finançar aquestes despeses municipals.

A l’abril es va executar l’obra de reforç de la volta del pontó 
del rec Madral amb una llosa de formigó armat per sobre de 
l’estructura existent, per unificar estructuralment tot el conjunt 
i millorar els pendents d’accés a cada costat. Posteriorment es 
va arranjar el ferm del camí que va del camí de Can Bosch fins al 
rec Madral, passant per Can Pellaia i Can Gelats, on s’emplaça 
el pontó del rec Madral.

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

Al mes de maig es va arranjar el ferm del camí que va des del 
camí de Fornells, a l’alçada del Mas Portell, fins al camí de 
Llebrers a Fornells, entre Can Mas i el Mas Hortelà; del camí 
de Can Guitó, que va des de Can Guitó fins al Mas Canyet; i del 
camí que voreja la finca de Can Quirch i limita amb el terme 
municipal de Cassà de la Selva. S’hi va estendre material gra-
nular tipus reciclat de mamposteria, de granulometria 0/25 
mm, amb marcatge CE, procedent d’un gestor autoritzat a Ca-
talunya i inscrit al registre general de persones gestores de 
residus de Catalunya. S’hi van fer dues passades de motoani-
velladora per anivellar i donar les pendents corresponents als 
camins i finalment, compactant-los amb el corró, previ reg de 
les superfícies per tal de deixar-los perfectament humitejats. 
Aquestes obres han estat finançades per l’Agència de Residus 
de Catalunya, amb dues subvencions d’imports de 5.870,02 € i 
7.462,15 €, de les convocatòries dels anys 2017 i 2018.

També s’han reperfilat les cunetes d’aquests camins i s’hi 
han instal·lat tres passos de tubs transversals per conduir i 
canalitzar les aigües pluvials i  evitar que els malmetin. 

Durant aquests mesos també s’ha realitzat la sega dels mar-
ges dels camins, per tal de garantir la visibilitat i seguretat 
dels vehicles i usuaris; així com la sega i desbrossada de 
les rutes verdes municipals i de les zones verdes del nucli 
urbà. L’any passat l’Ajuntament va signar un conveni amb el 
Consorci de les Vies Verdes de Girona per tal que aquest es 
faci càrrec del manteniment de les rutes verdes de la Bru-
guera i la de Campllong a Fornells de la Selva. El consorci 
també es fa càrrec de la senyalització horitzontal i vertical 
de la via verda de Campllong a Fornells, concretament del 
tram que discorre per les voreres del Polígon Industrial "Les 
Ferreries".
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Al bosc d’en Nosa, que llinda amb el nucli urbà, s’ha obert la franja 
perimetral de protecció d’incendis. S’hi han talat arbres, desbran-
cat i estassat el sotabosc i s’han retirat les restes vegetals gene-
rades per garantir la seguretat dels veïns i dels habitatges de la 
zona. L’objectiu és disminuir el risc de propagació d’un possible  
incendi cap a l’interior del nucli urbà i cap a l’exterior i facilitar 
l’accés dels equips d’extinció al perímetre de les zones edificades.

Per tal de completar l’actuació de la proposta guanyadora dels 
pressupostos participatius de l’any 2018, el mes de març es 
van instal·lar dues rampes i un altre element d’Skate Park so-
bre el paviment construït al costat del pati de la llar d’infants.  

ACTUACIÓ DELS PRESSUPOSTOS  
PARTICIPATIUS

ACTUACIONS DIVERSES 
AL SISTEMA VIARI 
A finals de febrer es varen podar 
tots els freixes dels parterres de les 
voreres del Passeig de Campllong, 
es varen arrencar els 3 arbres de 
diferents espècies i s’hi van plantar 
freixes al seu emplaçament. 

El mes d’abril es va arranjar el pa-
viment de diversos trams de les 
voreres del carrer Camí de Fornells 
del Polígon Industrial "Les Ferreri-
es" que s’havia aixecat a causa de  
les arrels dels arbres que hi havia 
plantats als parterres. Es va ender-
rocar del paviment existent i es va 
executar el nou paviment de formi-
gó amb acabat escombrat. També 
es van substituir les peces de panot 
trencades o aixecades. Igualment, 
s’han adequat algunes voreres per 
formar els guals corresponents 
per al pas de vianants i bicicletes. 
Aquesta actuació ha estat assumida en part pel Consorci de 
les Vies Verdes de Girona.

Posteriorment, es procedí a la plantació de 45 lagestroemies 
índiques als parterres de les voreres del costat dret del carrer 
Camí de Fornells del Polígon, així com a la instal·lació del cor-
responent sistema de reg per goteig.

El mes d’abril s’han repintat els passos de vianants dels car-
rers Sant Jordi, de Can Pou i de la Pau que estaven molt es-
borrats. 

També s’han acabat de pavimentar 
les voreres del carrer de la Rectoria 
i del carrer del Pavelló, situades a 
l’entorn de l’Ajuntament i del parc 
de salut.

A l’enllumenat públic de la zona de 
la Rectoria, s’han substituït les cai-
xes de connexions dels fanals.
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A petició de l’Ajuntament de Campllong, el Servei Terri-
torial de Transports de Girona de la Generalitat de Cata-
lunya ens ha instal·lat una marquesina a la parada d’au-
tobús situada a la Travessera Camí Vell del nucli urbà, al 
costat de l’accés d’incorporació a la carretera C-25.  

Durant aquests mesos, al nucli urbà, al polígon industrial 
Les Ferreries i als camins veïnals s’han arranjat diverses 
senyals verticals i s’ha desplaçat un fanal d’enllumenat 
públic del carrer de la Riera del Polígon, aixafat per un 
camió.

Campllong Iniciatives, SAU i la resta de propietaris dels habitat-
ges de protecció oficial han substituït els taulons de fusta de les 
façanes que fan la funció de protecció solar i dels desnivells, per 
perfils de polietilè reciclat imitació fusta. Abans de col·locar els 
nous perfils es va repintar l’estructura metàl·lica que els sustenta. 
La societat municipal ha obtingut una subvenció de la Diputació de 
Girona per fer l’actuació en els 4 habitatges de la seva propietat.

SUBSTITUCIÓ DELS TANCAMENTS 
EXTERIORS DELS HABITATGES DE 
PROTECCIÓ OFICIAL

Al Local Social s’han col·locat unes xapes metàl·liques trenca-
aigües a l’entrada situada a la façana nord de l’edifici, i s’ha 
segellat correctament l’entrega de les façanes amb el pavi-
ment de formigó de la passarel·la de la façana nord, per evitar 
filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici. També s’han col·locat 
dos passamans d’acer inoxidable a l’escala exterior d’accés a 
la llar d’infants, amb la finalitat de facilitar l’accés dels nens 
a la llar.

MILLORES I EQUIPAMENT ALS 
EDIFICIS MUNICIPALS

La il·luminació artificial és una tecnologia que ha contribuït a mi-
llorar la qualitat de vida de la ciutadania i augmentar els nivells 
de productivitat de les activitats humanes. Com en altres millo-
res tecnològiques, el progrés social ha anat acompanyat d’alguns 
efectes negatius a causa del mal ús i l’abús de la llum artificial que 
comporta una alteració de l’equilibri del medi ambient nocturn.

Sobre la contaminació lumínica, fins ara existeix escassa 
consciència social tot i que genera nombroses i perjudicials 
conseqüències com són el desaprofitament de energia (i les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle resultants de la seva 
producció), el dany als ecosistemes nocturns, els efectes con-
traproduents a la salut en humans i animals, las dificultats per 
al tràfic aeri i marítim, les complicacions per a l’astronomia i la 
pèrdua en general de la percepció de l’Univers a gran escala.

La nova aposta de l’Ajuntament és la reducció del consum i 
millora de l’enllumenat públic, substituint les làmpades actu-
als per dispositius leds d’última generació. A part de l’estalvi 
energètic, que en alguns casos arriba al 50%, tindrem un altre 
benefici que pot ser de major importància i es la minimització 
de la contaminació lumínica. L’aposta de l’Ajuntament és la 
continuació del canvi de lluminàries progressivament per re-
duir aquests efectes a la nostre població.

APOSTA PER L’ESTALVI ENERGÈTIC I 
EL MEDI AMBIENT EN L’ENLLUMENAT
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Gener. Al Local Social comencem l’any amb l’activitat intensa 
de sempre: cursos d’idiomes, partits de tennis taula i diferents 
disciplines esportives per mantenir-nos en forma. Cada tarda, el 
Local Social s’omple de persones que troben en aquestes instal·
lacions un espai per aprendre, intercanviar o practicar activitats 
esportives del seu interès. 

Febrer. Al febrer vàrem fer un expositor cultural de cuina, per 
donar a conèixer la fantàstica col·lecció de llibres que dispo-
sem a la nostra sala de lectura. Moltes persones van aprofi-
tar per agafar llibres i aprendre com preparar receptes sim-
ples i saludables o com treure un major profit a la Thermomix 
amb llibres i revistes amb receptes creatives i econòmiques. 

Març. Continua avançant l’any. Les dones del poble ens vàrem 
reunir a un gran sopar col·lectiu  per reivindicar el dia de la 
dona. Vàrem passar una molt bona estona. Cadascuna va por-
tar una mica de sopar, plats deliciosos fets amb molt d’afecte 
que després vàrem compartir. Un sopar per reivindicar aquesta 
lluita contra un sistema que encara manté a moltes dones opri-
mides, en situacions de violència i desigualtat. Unides perquè 
com a mares volem tenir filles i fills que simplement puguin "ser 
persones" més enllà dels estereotips limitadors que ens imposa 
la societat.  Unides perquè la llibertat de què ara gaudim és el 
fruït de la  lluita d’altres dones. Nosaltres, les dones de Camp-
llong, volem continuar aquest camí cap a un món més just, més 
lliure per a homes i dones. 

LOCAL SOCIAL

Abril. Poc a poc l’escalfor del sol es comença a deixar sentir. 
Les flors tímides dels cireres i els ametllers ens anuncien l’ar-
ribada de la primavera. Des del Local Social ens preparem per 
Sant Jordi i quina millor manera que un conte Cap Girat...? Ja 
estem cansats de la mateixa història de sempre: la sensible i 
bella princesa, el drac dolent i el valent cavaller salvador... Per 
tant, amb l’ajuda de 2 contacontes molt capgirats i el so d’una 
guitarra cantàrida, vàrem gaudir d’un conte de Sant Jordi di-
ferent i divertit, on tots els personatges ens sorprenen... Per 
poder tenir aquesta nova visió, primer ens vàrem construir unes 
ulleres molt creatives i originals. Va ser una excel·lent ocasió 
per gaudir en família, el conte musical de Sant Jordi Capgirat.



El gra i la palla A19

La  vida del poble

Circ Elefant d’or. Ni la fred, ni el vent de l’hivern poden parar 
l’activitat del casal de jubilats a Campllong. Al febrer vàrem gaudir 
d’una sortida al Festival de circ Elefant d’or que es va fer a Girona. 
Un espectacle realment impressionant. Una setantena d’artistes 
arribats d’una dotzena de països varen oferir atraccions mai vistes 
a Europa. Pèls de punta, amb les temeràries acrobàcies fetes pels 
artistes que en ocasions ens van fer tremolar de nerviosisme i en 
altres ens varen captivar amb la seva bellesa fins a deixar-nos sen-
se paraules.

Carnestoltes. Com sempre, cada quinze dies es realitza el ball 
de jubilats. El dia 6 de març vàrem celebrar un ball especial, la festa 
de Carnestoltes. Hi vàren participar més de 80 persones, amb una 
desfilada d’alegria i acolorides disfresses. 

Amb l’objectiu de conservar el record d’aquesta especial celebració, 
la fotògrafa professional Carol Porras va fer una foto personalitzada 
a cada parella participant que després es varen emportar com a 
record de la celebració.

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG

L’Ajuntament de Campllong, any rere any, treu una convocatò-
ria per a la concessió d’ajudes de suport econòmic a persones 
amb situació de dependència, considerant les greus dificultats 
de tots tipus que pateixen aquelles famílies que tenen entre els 
seus membres alguna persona en situació de dependència greu, 
ja sigui per causes físiques, psíquiques o de vellesa, amb l’ob-
jectiu de donar suport solidàriament i des de l’àmbit municipal 
aquells casos que puguin valorar-se com de major necessitat. 

Els destinataris d’aquests ajuts són les persones empadronades 
al municipi de Campllong, amb nivells de gran dependència, de-
pendència severa o moderada que compleixin uns requisits econò-
mics i de dependència que s’estipulen a les bases que s’aproven.

EL PROGRAMA D’AJUTS A PERSO-
NES DEPENENTS DE L’AJUNTAMENT 
DE CAMPLLONG REP EL SUPORT DE 
L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA”

La Teresa Figueres representarà Campllong i la comarca del 
Gironès en el 8è Congrés Nacional de la Gent Gran, que tindrà 
lloc el 25 d’octubre al monestir de Sant Benet. El Congrés té 
per objectiu promoure el debat social i perfilar la línia de tre-
ball que cal seguir per donar resposta a les necessitats d’avui 
i de demà de la gent gran. 

És un orgull que Campllong amb la Teresa formi part de les 6 per-
sones escollides per representar la Comarca davant el Congrés.

TERESA FIGUERES REPRESENTARÀ 
CAMPLLONG I EL GIRONÈS EN EL 
CONGRÉS NACIONAL DE LA GENT 
GRAN
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LLAR D’INFANTS “EL TRACTORET”

Senyors i senyores passatgers: 
Us recordem que el vol RYR9211 
amb destinació...

Durant aquest tercer trimestre, El 
Tractoret viatja a diferents localitats 
del món. La Samantha, pilot d’avió, 
és qui ens guia i ensenya les grans 
meravelles dels diferents indrets.

Índia, Kènia, Texas, Marroc, Itàlia... són alguns dels destins 
que els nens i les nenes visiten durant les setmanes viatge-
res.  Aquestes són algunes de les activitats treballades durant 
aquestes setmanes viatgeres. Ens està agradant molt viatjar 
per tot el món i conèixer diferents cultures. 

Esperem que passeu un bon estiu i tal i com diu la cançó: "Vi-
atjant per tot el món, he après coses de tothom".

Itàlia: taller de pizzes.

Kènia: agafem herba amb els cubells al cap Texas: ens vestim de cowboys i ballem country Marroc: Taller de henna.

Sevilla: ballem sevillanes. Mèxic: taller de fajitas  

Índia: ballem dansa del ventre Xina: mengem amb palets xinesos.
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SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA 
(SIAD)
Des de Serveis Socials de 
Campllong seguim expo-
sant-vos i presentant-vos 
diferents serveis i recursos 
gratuïts que s’ofereixen des 
del Consorci de Benestar Giro-
nès – Salt. Per tal de poder accedir a aquests recursos, po-
deu adreçar-vos directament a Serveis Socials (cada dijous a 
l’Ajuntament de Campllong) demanant hora de visita prèvia al 
972 20 19 62.

En aquesta ocasió, us presentem el SIAD – Servei d’Informa-
ció i Atenció a la Dona.

De què es tracta?
El SIAD és un servei d’informació, assessorament i orientació 
sobre tots aquells temes que puguin ser d’interès per a les 
dones en diferents àmbits.

Aquest servei és el responsable de la implementació del Pla 
d’Igualtat i Gènere del Consorci.

Què ofereix?
• Assessorament legal (a sota ho concretem més) sobre 
separacions, custòdia dels fills i filles, maltractaments, es-
trangeria, baixes laborals, etc. Informació general sobre 
recursos, serveis, ajuts i activitats que s’organitzen des del 
mateix SIAD i des de les diferents entitats, institucions i 
associacions.
 
• Espais de trobada per potenciar la participació de la dona, 
organització de tallers, xerrades, jornades, grups de suport...
 
• Activitats de sensibilització social.
 
• Assessorament i suport psicològic respecte a tot allò relaci-
onat amb el malestar emocional de les dones.

Així doncs, concretant sobre l’Assessorament Legal i Jurí-
dic podem dir que té com a objectiu oferir aquest tipus d’as-
sessorament a qualsevol dona del municipi.
 
La jurista del SIAD Gironès-Salt ofereix assessorament sobre 
els temes següents:

• Dret de família: separacions, divorcis, nul·litat matrimonial, 
mesures civils relatives als fills/es (pàtria potestat, guarda i 
custòdia, règim de visites, pensió d’aliments, pensió compen-
satòria etc…) i els seu incompliment; mesures provisionals i 
modificació de mesures definitives.
 
• Dret civil en general i reclamacions de deutes (procediments 
monitoris), habitatge (arrendaments, propietat horitzontal) i 
execucions hipotecàries.
 
• Dret penal: violència masclista i informació relativa a tot 
tipus de delictes i procediments.
 
• Dret laboral.
 
• Dret Administratiu en general i assessorament en la Llei 
d’Estrangeria

La prestació del servei d’assessorament es durà a terme 
amb cita prèvia a cinc punts d’atenció situats als municipis 
de Salt, Llagostera, Cassà de la Selva, Celrà i Sarrià de 
Ter. En aquests punts d’atenció també es podran adreçar do-
nes de qualsevol dels altres municipis del Gironès en funció 
de la proximitat del lloc de residència o del seu treball a fi que 
puguin ser ateses amb un mínim de confidencialitat.

Qui hi pot accedir?
Dones que resideixen a Campllong (també que resideixin a Salt 
i altres municipis del Gironès excepte Girona ciutat).
 
On em puc adreçar?
• Demaneu hora pels Serveis Socials de Campllong si voleu 
més informació: 972 20 19 62 (Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt).

• Podeu contactar directament amb el SIAD trucant o enviant 
un mail: 972 20 19 62; siad@cbs.cat. Feu-hi constar el nom, 
els cognoms i un telèfon de contacte, així com un breu resum 
del tema en relació pel qual es sol·licita l’assessorament.

El SIAD a les xarxes socials 

SERVEIS SOCIALS

Facebook: @siadgironessalt

Instagram: @siad_gironessalt
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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 de-

manda).

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

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

CONTACTA AMB NOSALTRES

Tot 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



El gra i la palla A23

La  vida del poble

Davant la necessitat de mantenir informat el poble de Camp-
llong de les novetats, notícies i incidències de forma ràpida, 
segura i respectant la llei de protecció de dades, l’Ajuntament 
de Campllong ha decidit invertir en una aplicació que faciliti la 
comunicació entre l’Ajuntament i els veïns. 

Aquesta aplicació té diferents mòduls, entre els quals:

COMUNICATS: apartat on rebreu els comunicats d’aquelles 
àrees d’interès que hagueu configurat prèviament.

INTERESSOS: apartat en el que podreu seleccionat les àre-
es que siguin del vostre interès i de les quals vulgueu rebre co-
municats. Les àrees són: llar d’infants, esports, fires i festes, 
gent gran, urbanisme i sanitat.

EL MUNICIPI: amb la informació més rellevant del municipi.

AGENDA: on trobareu els diferents actes que es fan en el 
municipi de Campllong. Podeu guardar automàticament els 
esdeveniments que considereu a la vostra agenda del mòbil.

NOTÍCIES: llistat de notícies que també podeu visualitzar a 
al nostre web: www.campllong.cat

SEU ELECTRÒNICA: accés directe a la seu electrònica

TELÈFONS D’INTERÈS: llistat de telèfons, contactes i ho-
raris d’interès.

GUIA COMERCIAL: llistat d’empreses del poble amb les da-
des més importants.

BÚSTIA D’INCIDÈNCIES: apartat des del que podreu envi-
ar les incidències que es donin al poble. Aquestes incidències 
són enviades i gestionades directament per l’Ajuntament. Per 

cada incidència podeu enviar una foto, la localització exacte de 
la incidència i una petita descripció.

ALERTA CIUTADANA: opcional per als veïns que així ho 
escullin. Aquest mòdul serà un canal de comunicació directe 
entre els veïns (per enviar aquelles notificacions que es consi-
derin d’interès públic per al poble). Per accedir a l’Alerta ciu-
tadana és necessari anar a l’Ajuntament a recollir el codi per 
registrar-se.

REGISTRE: per accedir al servei d’alerta ciutadana és neces-
sari registrar-se. Només podran fer-ho els habitants de Camp-
llong. Per aquest motiu és necessari anar a demanar el codi a 
l’Ajuntament i seguidament entrar les dades a REGISTRE.

Esperem que poc a poc tots anem utilitzant l’aplicació i traiem 
el màxim profit. 

Per a més informació sobre l’aplicació podeu venir o trucar a 
l’Ajuntament cada dijous al matí.

NOU APLICATIU DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

RESULTATS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS 2019 A CAMPLLONG
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Gràcies a tots els campllonencs per la col·
laboració en la II Marxa BTT Hivernal de 
Campllong, una marxa que comença a arre-
lar a les nostres contrades i que cada any 
agrada més. Això ho notem amb la gran 
quantitat de corredors que van venir a 
passar-s’ho bé al nostre poble. En aquesta 

edició vam aplegar uns 340 "btteros" vinguts tan de comarques 
gironines com barcelonines. Tothom va quedar molt content 
del tracte i del recorregut pels nostres boscos i camins i ens 
van agrair repetidament l’esforç que es fa des del poble per fer 
aquesta marxa i la difusió del nom de Campllong pel nostre país.

Dies després de la marxa ens vam reunir tots els membres del 
CC Campllong per fer la presentació de la temporada 2019. Re-
cordem que cada any s’afegeix algun membre més i ja voltem 
els 40 membres. Vam fer una sortida tots plegats recordant el 
recorregut de la Hivernal i tot seguit vam fer la foto de presen-
tació i un esmorzar de forquilla per compartir les anècdotes del 
dia de la marxa i futurs reptes per aquest any.

Algun dels membres també va participar a La Copa Catalana de 
BTT de Banyoles on corren ciclistes de tot el món. L’escut de 
Campllong es va poder veure des de fora del nostre país. Felici-
tats a tots ells per poder córrer entre atletes del més alt nivell 
esportiu.

De marxes durant l’any n’hi ha moltes però algunes d’elles des-
taquen per sobre de les altres i aquest inici de temporada n’hi 
ha hagut algunes de molt seguides com per exemple la Volcat 
CostaBrava, una cursa de dues etapes on hi van participar algun 
dels nostres corredors que en van quedar molt contents i ben 
posicionats. L’Esperxada també és un dels referents, una marxa 
molt dura per entorns empedrats i emboscats per les muntanyes 
de Porqueres i Banyoles fins arribar a la vall del Llémena i que 

AE CAMPLLONG
any rera any fa que tothom hagi de posar-se les piles per poder 
participar-hi. N’hi ha hagut moltes més però una que sempre 
agrada és la de cicloturista per la Vall d’en Bas, "La Remences", 
que obliga als corredors més mandrosos a posar-se en forma 
unes setmanes abans per poder acabar-la en condicions.

Pel que fa a altres disciplines esportives, també tenim represen-
tació de l’AE Campllong amb el running o trail. Un dels nostres 
corredors va participar a l’última Pa amb Tomàquet de Santa 
Coloma on s’ho va passar pipa i ens va passar una foto genial 
que representa l’essència d’aquesta cursa.

Al mes de maig vam fer una sortida social tots els membres que 
van voler venir. Aquesta vegada vam anar fins al Pentà de Sus-
queda i a esmorzar tots junts. Recordem que tothom qui vol pot 
venir a les sortides socials per conèixer gent o passar una bona 
estona fent BTT o Road.  
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Un any més, els carrers plens, els artesans ens mostren les 
seves habilitats. Alguns treballen el vidre, altres la fusta, fa 
olor de ratafia i ens expliquen quines són les herbes amb les 
quals es fa. 

Un món de maquinària amb tractors nous i vells, amb unes 
eines molt potents. N’hi ha de molt tipus. Els paletes comencen 
el seu repte anual. Amb què ens sorprendran aquest any? Les 
vaques amb els seus cuidadors que les pentinen com models. 
Hi ha una zona d’esbarjo on es sent "papa jo vull...", davant 
d’uns inflables que per als més petits s’alcen fins al cel. 

Els comerciants de les parades ens ofereixen tastar els seus 
productes: llardons, llonganisses, formatges, sabons. Tot és 
ple de colors, olors i gent al passejar pels carrers aquest cap 
de setmana. Tot al contrari del que estem acostumats la resta 
de l’any. De sobte, sents un "no sé què" a l’estómac, és l’olor 
de carn a la brasa del bar (entrecots, botifarres, ventresca, 
etc) i sempre el porró de vi sobre la taula.

Ens tornem a trobar amb veïns, amb els que el nostre dia a dia 
no ens permet ni saludar i aprofitem aquest cap de setmana 
per compartir-lo amb ells, treballant per la Fira, de voluntariat. 
Fent treballs totalment diferents a la nostra feina de cada dia, 
ja sigui venent entrades, servint al bar, ajudant a organitzar 
activitats i el que calgui per donar un cop de mà. I, alhora, 

gaudint, que això és el més important! I hem d’estar molt or-
gullosos d’aquest fet, perquè treballar voluntàriament no és 
gens fàcil, sempre hi ha quelcom que no agrada a tothom però 
a Campllong, tot i així, seguim sumant anys amb la nostra Fira.

I és que l’activitat agrícola i ramadera és un pilar de l’econo-
mia de Campllong i dels pobles del seu entorn. I així es posa de 
manifest en la nostra Fira Comarcal de Primavera, amb multi-
tud d’activitats. Tot un referent de les cites festives dedicades 
al món rural. Pretenem reivindicar tant la tradició com la mo-
dernitat, combinant activitats dedicades al treball artesà amb 
altres en què es destaca la importància de les tècniques més 
modernes en la producció agrícola i ramadera. 

Hi ha aquells qui en el seu dia en van ser els propulsors i que 
han treballat de valent perquè en el dia d’avui puguem gau-
dir-ne i, per què no, presumir-ne, d’una Fira feta per nosaltres, 
amb la qual hem anat creixent veient-ne la transformació pas 
a pas i alguns ens l’hem trobada i ens hi hem sumat perquè els 
més petits i els que vindran al darrere nostre puguin seguir 
gaudint-ne com ho estem fent tots nosaltres.

Des de la Comissió de la Fira volem agrair a tots aquells que 
col·laboreu en la Fira, fent el que sigui, perquè la suma de 
l’ajuda i participació de tots fa que tinguem una gran fira. Mol-
tes gràcies!

FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG
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El dissabte 30 de març va tenir lloc la reunió anual que 
ofereix l’Ajuntament de Campllong a tots els veïns del mu-
nicipi per donar compte presencialment de les actuacions 
realitzades i presentar el pressupost de l’anualitat 2019. 

En la mateixa reunió es va aprofitar per presentar l’APP 
de Campllong (en parlem a la pàgina 23 d’aquest mateix 
butlletí) i per donar a conèixer les propostes sorgides del 
primer tram dels pressupostos participatius 2019 que a 
partir d’aquell dia es posaven a votació dels veïns fins el 
31 de maig. 

Els assistents, una cinquantena, van formular diverses pre-
guntes i suggeriments. Entre d’altres temes, es va parlar 
sobre la recollida porta a porta de les deixalles i es va fer 
una proposta de posar un escultura d’un tractor a la nova 
via verda. 

També es va fer el recordatori que l’Ajuntament obligui als 
veïns propietaris de pous que els tapin per evitar possibles 
desgràcies. Es va tractar un problema referent a què el pa-
velló no compleix per mides per fer certs esports i altres 
temes referents a les rieres. 

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.

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS SERÀ:
Els dies 20 de juny, 18 de juliol i 15 d’agost.

ACTIVITATS:
 
REVETLLA DE SANT JOAN
23 de juny, a les 9 del vespre.

LICEU A LA FRESCA
28 de juny, a les 10 del vespre. A la sala gran del 
Local social. 

DIADA DEL SOCI DEL CASAL DE JUBILATS
24 de juliol.

Ajuntament de Campllong

AQUEST PROPER TRIMESTRE...
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA SERÀ:
Els dies 17 de juny, 2 de juliol i 22 i 27 d’agost.

FESTA MAJOR 
Del 23 al 26 d’agost. 

MUSICANT 
Del 27 al 30 d’agost.

BALLS DE JUBILATS (preu: 7€ socis; 8€ no socis)
- Juny: dies 12 i 26.
- Juliol: Dies 10 i 24.
- Agost: Dia 7.

- AJUNTAMENT (972 46 15 04, de dilluns a divendres, 
de 10 a 14h i els dijous, de 18 a 20h). 

- AL LOCAL SOCIAL (972 46 07 87, de dilluns a 
divendres, de 17 a 21h).

REUNIÓ ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

PER A MÉS INFORMACIÓ, TRUQUEU A: 



El gra i la palla A27

La  vida del poble




