
Què podem fer en educació a campllong
Per tal de fer una mica d’història, ara ja fa 37 anys que a Campllong es va suprimir l’escola pública, una 
escola la qual tots aquells que hi vàrem anar recordem amb nostàlgia: una aula plena d’alumnes de totes 
les edats, pissarres al voltant, l’estufa de llenya, els tinters; a l’esquerra els més petits i a la dreta els més 
grans. El tancament de l’escola va suposar, per a la trentena de nens i nenes que hi anàvem, un gran canvi: 
agafar el cotxe de línia, quedar-se a dinar a fora de casa...  en fi: fer vida a Cassà.
El cas és que, avui, els nens i nenes de Campllong continuen anant a l’escola al municipi de Cassà, però 
ara estem a les portes de començar a recuperar una mica del que teníem. D’aquí a poc temps podrem es-
trenar el nou local social, pensant en tots els nens i joves que estudien. S’ha plantejat part del Local Social 
com a aula d’estudi i consulta o biblioteca/sala de lectura. També hi haurà aules per a classes de reforç, 
per a formació i un telecentre amb 
quatre ordinadors. Així doncs, els 
nostres nois i noies, quan tornin 
del col·legi, podran anar-hi a fer els 
deures i tindran un lloc on poder 
buscar la informació que necessi-
ten per als treballs, etc. A més, el 
nou Local Social suposarà que, 
finalment, el nostre poble disposi 
d’un lloc on poder-se  trobar els 
veïns i veïnes de forma espontà-
nia, sense que calgui una convo-
catòria; un local per a tothom, pe-
tits i grans. En tot cas, resta pendent de definir la part organitzativa i de funcionament de tot el nou espai: 
qui el portarà, què hi serem capaços de fer, etc.
Igualment, cal tenir present que, segons el Departament d’Educació, Campllong te atribuïdes 15 places de 
llar d’infants que actualment ja queden cobertes amb la mainada que tenim al municipi, places que hau-
ríem d’intentar no perdre. Aquestes places impliquen fer un local nou adaptat per als més petits. Tot això 
ens fa considerar l’oportunitat d’encetar debat entre els veïns i veïnes, a fi que tothom pugui sentir seves 
aquestes instal·lacions, tant aquestes que ja tenim a mig fer com aquelles que puguin construir-se en un 
futur molt proper,  arran de projectes referits a temes educatius.
El més important de tot és que ens plantegem quin model educatiu volem per al nostre poble, perquè si 
es dona la possibilitat de tenir llar d’infants, disposem ja d’un espai per fer consultes, deures, classes de 
reforç i, a més, uns locals per fer un bon casal d’estiu, tampoc no ens trobem tan lluny de la possibilitat que 
els nostres nois i noies puguin tenir l’escola a Campllong,  tal com hi havia estat fa anys. 
En tot cas, des del Consistori creiem que s’ha de parlar de tot això. L’Ajuntament farà tots els moviments i 
actuacions possibles pensant en aquells que el dia de demà regiran amb el seu treball el nostre destí com 
a comunitat, com a  país. Aquestes consideracions no pretenen servir sinó com a punt de partida del debat 
que volem mantenir amb tots vosaltres en relació amb l’educació a Campllong.

Bona sort!

Lluís Freixas i Vilardell

Alcalde

El Gra i 
la Palla
El Gra i 
la Palla
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Ple ordinari del dia 27 d’octubre de 2005
QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els infants nas-
cuts en el municipi en els darrers mesos i, també, palesar condol 
als familiars dels veïns i veïnes traspassats recentment -q.p.d-

El Sr. Freixas continua explicant les diverses visites i gestions 
que ha realitzat al llarg del trimestre.

- De la visita realitzada al Bisbat de Girona, el passat dia 4 
d’agost, per tal de concretar les condicions de l’operació de la 
permuta de la rectoria, ja que dies abans ja se li havia tramés un 
avantprojecte de l’edificació.

- De la visita el dia 30 d’agost al diputat d’Agricultura de la Di-
putació de Girona, a fi de sol·licitar-li un increment de la quantia 
atorgada com a subvenció per al finançament del concurs de 
vaques de raça Frisona que se celebra anualment per la Fira. 
La gestió no va reeixir directament, però sí indirectament, ja que 
es va aconseguir una subvenció per un altre concepte (obres de 
millora al camí de Can Granics).

- De l’assistència el dia 7 de setembre a la reunió de presentació 
del Consorci de Transport públic de l’àrea de Girona. Pel que 
respecte a aquest municipi, s’avança la possible creació de dues 
noves línies, una de les quals uniria Campllong amb Cassà i Cal-
des de Malavella. En total serien 8 anades i 8 tornades diàries, 
amb un total de 16 parades diàries a Campllong i un preu d’1 € 
per viatge/persona.

- De l’assistència el dia 22 de setembre a la reunió explicativa del 
programa PSARU de l’Agència Catalana de l’Aigua. La previsió 
de l’estació de residuals d’aquest municipi ha passat de l’any 
2008, on figurava en el Pla anterior, al 2012-2014.

- De la entrevista del passat 25 d’octubre amb responsables de 
la mateixa Agència Catalana de l’Aigua, per tal de palesar-los-hi 
disconformitat envers aquest endarreriment. També es va trac-
tar el tema de la possible ubicació de la depuradora del sector 
industrial “Les Ferreries”. El plantejament que es considera més 
interessant per al municipi és el de construir una única estació 
de tractament per a les aigües residuals urbanes i industrials, 
avançant la previsió del PSARU i aprofitant els recursos econò-
mics a càrrec de POLINGESA. El criteri de l’ACA és de tractar 
separadament les residuals d’origen urbà de les d’origen indus-
trial, motiu pel qual consideren correcte el sistema actualment 
aplicat a “Les Ferreries” que aboca a l’EDAR del Polígon de Riu-
dellots de la Selva i que el que s’ha de fer amb els recursos de 
POLINGESA és finançar l’ampliació d’aquesta altra estació.

En aquest estat, atès que a l’EDAR de Riudellots de la Selva 
també s’hi aboquen les residuals urbanes de la població, el 
que es pot plantejar és que mentre no s’executin les pre-
visions del PSARU s’hi permeti també l’abocament de les 
residuals urbanes del nostre municipi.

- El mateix dia 25 d’octubre, aprofitant la visita a la central de 
l’ACA, es va dur a terme una nova reunió per tractar sobres les 
obres de connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable a 
l’artèria que proveeix la Costa-Brava Centre, al municipi de Cas-
sà de la Selva; concretament, el que es vol confirmar és que 
l’abastament, un cop executada l’obra, serà efectiu durant tot 
l’any i sense restriccions per part del Consorci propietari de la 
infraestructura indicada.

- De l’assistència el dia 27 de setembre a la presentació del nou 
Cap nomenat per a l’àrea Bàsica Policial del Gironès. 

- De la reunió mantinguda el passat dia 11 d’octubre amb 
el tècnic redactor del POUM, per a seguiment dels treballs 
realitzats.

- De l’entrevista mantinguda amb el delegat territorial 
d’Habitatge, a fi de tractar el projecte d’habitatges per a 
joves. El delegat va facilitar informació molt interessant en 
relació amb les diverses opcions possibles quant a gestió, 
finançament, etc.

A continuació, el Sr. Freixas es refereix a diverses obres i actua-
cions municipals en tràmit, i indica:

- Obres del futur Local Social: les obres segueixen el seu curs, 
els soterranis estan ja quasi acabats i aviat s’hi podrà traslladar 
tot el material que ara està en un magatzem a Can Falgàs.

- Pavelló: s’han finalitzat els treballs de pintat de la zona de ves-
tidors/lavabos i el sòcol de la pista, els colors emprats són els 
corporatius del municipi.

- Treballs de condicionament del camí de Can Mas de Baix a 
Can Tomàs: amb un ajut de la Diputació de Girona per a pre-
venció d’incendis, s’ha procedit a arranjar i eixamplar el camí, i 
netejar una franja de protecció a banda i banda de 3 metres.

- Església: S’ha endegat una campanya per a la recollida de fons 
i properament s’iniciaran les obres previstes.

- Deixalles: al veïnat de Can Canyet s’ha canviat la ubica-
ció del punt de recollida, que s’ha situat dins la pròpia finca 
del Mas Canyet, amb el consentiment dels propietaris, a fi 
d’evitar-ne l’ús abusiu que n’efectuaven persones d’altres 
municipis i que convertien aquell lloc en un abocador. Aquest 
canvi es comunicarà oportunament als veïns de la zona per-
què ells sí els puguin utilitzar.

- Xarxa sense fils: ja hi ha 7 usuaris connectats i sembla que té 
un bon funcionament.

- Portada d’aigua als veïnats: el projecte ja ha estat presen-
tat a Governació a fi de l’atribució de la subvenció aparaula-
da amb el Sr. Conseller.

- Del Casal d’estiu: va finalitzar el 9 de setembre i ha estat un 
èxit, cosa que motiva a seguir en la mateixa línia.

Per últim, el Sr. Alcalde es refereix a la darrera edició de la Festa 
Major i del festival MUSICANT..., i manifesta la seva satisfacció 
pel desenvolupament dels diversos actes programats que en 
tots dos casos han estat un èxit de públic i qualitat.

En aquest sentit, felicita la Comissió organitzadora i els regidors 
de l’Àrea pel treball realitat i palesa agraïment per l’esforç que 
els ha suposat.

ORDENANCES FISCALS 2006. APROVACIÓ PROVISIONAL, 
IMPOSICIÓ, MODIFICACIONS I ALTRES

Atenent la necessitat que anualment es planteja d’adaptar 
l’esquema tributari municipal a les necessitats financeres de 
la Corporació, ajustant tant els conceptes i definicions de les 
ordenances fiscals com les tarifes i tipus aplicables en els 
diversos impostos i taxes.

Vistos els antecedents incorporats a l’expedient, l’alcalde propo-
sa al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:

“1r.- Aprovar provisionalment la imposició de la TAXA PER A 
L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I PER A ACTIVITATS JURIDI-
COADMINISTRATIVES  i la  TAXA PER A USOS EXCEPCIO-
NALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS, així com 
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llurs corresponents ordenances reguladores -núm. 13  i 14-, les 
quals s’acompanyen com annex a aquesta proposta. 

2n.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenan-
ces fiscals que a continuació es detallaran i, concretament, 
el contingut i redacció dels articles respectius que tot seguit 
es transcriuen:

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES

Els articles 7 i 8.bis de l’ordenança fiscal núm. 4, el contingut dels 
quals resta com segueix:

“Article 7. Tipus de gravamen.

El tipus de gravamen serà el  2,5 %.”

“Article  8.bis. Bonificacions.

Sobre la quota determinada de conformitat amb el paràgraf pre-
cedent, seran d’aplicació les següents bonificacions:

Del 95 %, a favor de construccions, instal·lacions o obres que 
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal, per con-
córrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de 
foment de l’ocupació, que justifiquin aquesta declaració.

Del 20 %, a favor de construccions, instal·lacions o obres en les 
quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric 
de l’energia solar suficient per a autoconsum.

L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a 
què les instal·lacions per a conducció del calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de 
l’administració competent.

Del 20 %, a favor de construccions, instal·lacions o obres en les 
quals s’incorporin sistemes per a recuperació d’aigües pluvials: 
paràmetre 100% 1m3/1m2 d’ocupació.

Del  20 %, a favor de construccions, instal·lacions o obres referi-
des a habitatges de protecció oficial.

Del 90 %, a favor de construccions, instal·lacions o obres que 
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapaci-
tats,  que necessiten per al seu reconeixement l’informe favo-
rable o acreditació lliurada pels serveis d’assistència social pri-
mària, de la UBASP del Consell Comarcal de Gironès.

El reconeixement de les bonificacions detallades es produirà, en 
tots els casos, prèvia sol·licitud del subjecte passiu i correspon 
d’atorgar-les al Ple municipal o a l’òrgan corporatiu que, si es-
cau, posseeixi la competència per a l’autorització de les llicèn-
cies urbanístiques o ambientals preceptives per a cada actuació, 
segons legislació vigent.

Les bonificacions plantejades als paràgrafs B) i C) anteriors 
són compatibles i poden concórrer en un mateix supòsit, 
però amb limitació, en aquest cas, del seu valor màxim al 
30% de la quota liquidada. ”

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

L’article 5 de l’ordenança fiscal núm. 3, que resta redactat com 
segueix:

“Article 5. Base Imposable, liquidable, tipus de gravamen i quota.

La base imposable de l’impost la determina la classe de vehicle 
i la seva potència capacitat. L’impost s’exigirà d’acord amb el se-
güent quadre de tarifes anuals:

POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLES  QUOTA €
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A) TURISMES:

De menys de 8 cavalls fiscals   16,44

De 8 a 12 cavalls    44,42

de 12 a 16 cavalls    93,88

de 16 a 19,99 cavalls   117,01

de mes de 20 cavalls   146,19 

B) AUTOBUSOS: 

De menys de 21 places   108,82

de 21 a 50 places    154,86

De més de 50 places   193,58 

C) CAMIONS:

De menys de 1000 kg de càrrega útil  55,16

De 1000 a 2999 kg de càrrega útil  108,82

de 2999 a 9999 kg de càrrega útil  154,86

De més de 9999 kg de càrrega útil  193,58 

D) TRACTORS:

De menys de 16 cavalls fiscals  22,99

De 16 a 25 cavalls fiscals   36,23

De més de 25 cavalls fiscals   108,82

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS 

PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

De menys de 1000 kg de càrrega útil  22,99

De 1000 a 2999 kg de càrrega útil  36,23

De més de 2999 kg de càrrega útil  108,82

F) ALTRES VEHICLES:

Ciclomotors    5,69

Motocicletes fins a 125 cc.   5,69

Motocicletes de més a 125 fins a 250 cc 9,81

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc. 19,72

Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc. 39,50

Motocicletes de més de 1000 cc.  79,07

Sobre la quota que correspongui, segons el quadre de tarifes an-
teriors, s’aplicaran les bonificacions o reduccions que, si s’escau, 
procedeixin, per determinar la quota liquida a ingressar.”

TAXA RECOLLIDA DE DEIXALLES

Els articles 4 i 5 de l’ordenança fiscal núm. 8, que resten redac-
tats com segueix:

“ Article 4  - Quota tributària. La quota tributària és determinarà 
per aplicació de la tarifa següent:

Concepte             €

4.1 Habitatges  en sòl urbà    117,00

4.2 Comerços i altres activitats sòl urbà   117,00

4.3 Habitatges sòl no urbanitzable   84,00

4.4 Comerços i altres activitats en sòl no urbanitzable 84,00

4.5 Contenidors per a un sol usuari particular o activitat  (per 
cada unitat i any)    1.560,00
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4.6 Contenidors d’utilització mixta (per cada unitat i any) 

     940,00

Article 5 - Bonificacions subjectives.

5.1. En funció de la tarifa concreta que li resulti aplicable, 
els subjectes passius podran gaudir d’una bonificació pels 
imports que al final es detallen, sempre i quan s’acompleixin 
els següents requisits:

Formalització, pel subjecte passiu, d’escrit de compromís 
d’acomplir rigorosament els criteris de selecció de residus per 
tipus, inclosa la fracció orgànica, que haurà de completar-se 
amb l’assistència a un curs d’educació ambiental, d’una hora de 
duració que s’organitzarà a aquest efecte des de l’Ajuntament 
i serà impartit per tècnics qualificats del Consell Comarcal del 
Gironès.

Imports de la bonificació :

Tarifa aplicable                                   €

5.1.1 Habitatges  en sòl urbà    22.-

5.1.2 Comerços i altres activitats sòl urbà  22.-

5.1.3 Habitatges sòl no urbanitzable   22.-

5.1.4 Comerços i altres activitats en sòl no urbanitzable 22.-

5.1.5 Contenidors per un sol usuari particular o activitat (per cada 
unitat i any)    300.-

5.1.6 Contenidors d’utilització mixta (per cada unitat i any)

     150.-

5.2 Podran gaudir d’una bonificació d’import 15.-€ sobre la quota 
que els correspongui, els subjectes passius que acreditin l’ús de 
sistemes ecològics de tractament de la fracció orgànica de les 
deixalles domèstiques (compostadors, femers, etc.)

5.3 Els anteriors beneficis  són acumulables i sobre la quota 
resultant podrà aplicar-se una darrera bonificació equivalent al 
50% del seu propi import, quan tots els membres de la unitat 
familiar en la qual s’integra el subjecte passiu tenen la condició 
legal de jubilats  i els seus ingressos totals anuals  no superen la 
xifra de 12.000,00.- €.

Les circumstàncies exposades al paràgraf anterior hauran de 
restar degudament acreditades, amb aportació pels interessats 
de la cartilla de pensionistes o la declaració de l’IRPF i certificat 
d’empadronament i/o convivència, si s’escau.

5.4 Les bonificacions s’hauran de sol·licitar  pels interessats 
o interessades abans del dia 15 de març de l’any que es 
tracti i, un cop atorgades, es mantindran vigents indefinida-
ment mentre no es modifiquin les circumstàncies determi-
nants de la seva concessió”.

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI 
MUNICIPAL

L’article 5 de l’ordenança fiscal núm. 7, el contingut i redacció del 
qual restarà com segueix:

“ Article 5. Quota tributària:

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la se-
güent tarifa:

Concessió a perpetuïtat d’un nínxol:  650€

Concessió temporal d’un nínxol:  210€

Conservació cementiri: per cada nínxol: 16.€ ”

TAXA PER L’ESTUDI, ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCU-
MENTS I LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC I DE CON-
TROL AMBIENTAL

El paràgraf  E) de l’article 4.2, de l’ordenança fiscal núm. 11 

“4.2.-Expedients ambientals:

.../...

E) Revisió, legalització i control d’autoritzacions, llicències i per-
misos ambientals:

• Revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a lli-
cència o autorització ambiental: Tributaran el 50 % de les tarifes 
d’aplicació establertes als paràgrafs precedents.

• Controls mediambientals de les activitats subjectes a règim 
de llicència o autorització ambiental i comunicació prèvia:  
Tributaran el 25 % de les tarifes d’aplicació establertes al 
paràgraf A), B) i C).

• L’adequació de les activitats existents degudament le-
galitzades a la normativa vigent, així com la legalització 
d’aquelles que no disposin dels pertinents permisos o llicèn-
cies, tributaran el 25 % de les tarifes que els corresponguin 
segons paràgrafs  anteriors.

No obstant, tributaran per la tarifa íntegra que segons el paràgraf 
4.2 correspongui,  les llicències i autoritzacions per a l’adequació 
d’establiments i indústries tramitades en acompliment del que 
determina la Llei 4/2004, d’1 de juliol i posterior normativa de 
desplegament (Decret 50/2005, de 31 de març)”.

El Sr. Alcalde pren la paraula i es refereix al contingut de la pro-
posta indicant al respecte que l’increment del 4% que s’ha apli-
cat als conceptes de IMTV, taxa cementiri i taxa deixalles, és el 
resultat de fer la mitjana aproximada entre l’IPC català i l’estatal; 
que el tipus de l’ICIO s’ha fixat en el 2’5 % i que també s’han 
introduït canvis en les bonificacions d’aquest darrer impost i de 
la taxa de deixalles.

Els reunits, després de deliberar respecte de les modificacions 
plantejades, acorden d’introduir-hi els següents canvis:

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES

Article  8.bis. Bonificacions.

Paràgraf B): substituir el concepte “energia solar” pel de “ener-
gies renovables”.

TAXA RECOLLIDA DE DEIXALLES

Article 3: suprimir el paràgraf segon, que es repeteix per error 
respecte del punt 5.3.

Article 5 - Bonificacions subjectives.

Paràgraf 5.1: rectificar la seva redacció i afegir-hi:

“En cas d’habitatges ocupats en règim de lloguer o per persones 
que no en siguin els seus propietaris, per tal que aquests puguin 
gaudir de la bonificació caldrà que els requisits determinats al 
punt precedent -formulació de compromís i seguiment del cur-
set- siguin complerts per un dels residents en l’habitatge  o mem-
bre de la unitat familiar que hi visqui.

Per la seva banda, el propietari haurà de comprometre’s a reper-
cutir als inquilins únicament l’import de la quota efectivament sa-
tisfeta i amb deducció de l’import de la bonificació corresponent.

Paràgraf 5.3:  Substituir la definició de beneficiaris de la bonifica-
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ció com a “jubilats”, per la de “pensionistes o majors de 65 anys” 
i canviar la xifra prevista d’ingressos anuals màxims i establir-la 
en 18.000.-€ (no 12.000.-).

TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I PER A ACTI-
VITATS JURIDICOADMINISTRATIVES  

Article 4 - Quotes

Per la compulsa de documents, establir que la tarifa serà aplica-
ble a partir del 7è full a compulsar (inclòs); és a dir, que fins a 6 
fulls, no es meritarà la taxa per aquest concepte.

A continuació, la Sra. Anna Serra intervé i manifesta que consi-
dera correctes els increments i conceptes proposats, amb les 
esmenes que s’acaben d’acordar, excepte pel que fa a la nova 
ordenança núm. 14, reguladora de la TAXA PER USOS EX-
CEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS; 
i això que, tot i considerar correcta la iniciativa, considera que 
els supòsits d’ús normal i excepcional dels camins no queden 
prou definits i, per tant, caldria concretar-los més; i que, per altra 
banda, tampoc no li sembla lògic que es gravi l’ús excepcional 
dels camins rurals i no s’apliqui una taxa similar per als supòsits 
anàlegs que afectin vies urbanes.

L’alcalde respon que no hi ha inconvenient en puntualitzar millor 
els supòsits establerts a l’ordenança si es formula algun sugge-
riment concret al respecte; que el text actual, en ser nou, segur 
que resulta millorable; que se subjecta a gravamen i s’estableixen 
situacions que són de difícil aplicació pràctica; però que malgrat 
tot això es considera oportú d’aprovar l’ordenança a fi que, amb 
l’experiència que resulti, millorar-la en successius exercicis.

No es produeix cap més intervenció i se sotmet la proposta a 
votació, amb inclusió de les rectificacions abans detallades, amb 
el resultat següent:

Vots a favor: 5 (CiU)

Vots en contra: 1 (IpC)

Abstencions: 1 (IpC)

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOS-
TARIS 1/2005. APROVACIÓ PROVISIONAL

“Vist l’informe precedent i donada la necessitat d’efectuar diver-
ses despeses amb càrrec a les partides que seguidament es 
detallaran i en les quals no hi ha, en aquest moment, crèdits dis-
ponibles suficients; el sotasignat alcalde proposo al Ple l’adopció 
d’acord en els següents termes:

PRIMER: Aprovar provisionalment l’expedient de modificació 
i habilitació de crèdits pressupostaris núm. 1/2005, a finançar 
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de l’exercici 
anterior, majors ingressos recaptats, anul·lació i  transferència 
entre partides, segons el resum següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE CAL HABILITAR:

PARTIDA             CONSIGNACIÓ NECESSÀRIA

núm. Denominació  

  

05.5.765 Obra Camí Sant Andreu         15.832,60 €

  TOTAL                 15.832,60 €

CRÈDITS INSUFICIENTS QUE CAL SUPLEMENTAR:

PARTIDA              CONSIGNACIÓ INCREMENT

núm. Denominació  INICIAL       PRECÍS

 Despeses ordinàries:  

05.1.121 Retribucions complementàries  18.000,00         600,00

05.1.220 Material d’oficina                     3.000,00       1.600,00

05.1.222 Comunicacions                     3.000,00          400,00

05.1.226 Despeses diverses serv.gener.       9.000,00       4.700,00

05.1.227 Estudis i treballs tècnics                30.000,00    17.800,00

05.2.224 Primes i assegurances  3.600,00         600,00

05.3.480 Atencions benèfiques i assist.         9.000,00        550,00

05.4.212 Edificis i construccions                   40.000,00   33.000,00

05.4.216 Manteniment equips informat.        2.000,00        600,00

05.4.226 Despeses diverses culturals  49.951,50    3.100,00

05.5.210 Camins veïnals i recs    40.000,00    8.000,00

TOTAL                        70.950,00

Despeses de capital:

05.5.600  Portada aigua Veïnat Bruguera 255.60 2,00    204.869,51

05.1.625 Mobiliari i altres      7.000,00          3.100,00

TOTAL                            207.969,51

TOTAL IMPORT A SUPLEMENTAR (ordinari + capital): 278.919,51.-€    

TOTAL IMPORT MODIFICACIONS CAPÍTOLS DESPESES: 
294.752,11.-€

FINANÇAMENT

• Romanent Líquid de tresoreria disponible:  39.453,05.-€

• Anul·lació  o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost 
vigent no compromeses (transferència): 240.969,51-€

• Majors ingressos recaptats: 14.329,55.-€

Total IMPORT FINANÇAMENT: 294.752,11.-€

El Sr. Freixas fa una breu resum del contingut de la proposta.

Intervé la Sra. Anna Serra i Serra, qui manifesta que el seu grup 
s’abstindrà en la votació puix que l’expedient que s’ha presentat 
estableix, entre d’altres, l’increment d’una partida referida a les 
obres del camí de Sant Andreu Salou, respecte del qual, al seu 
dia, ja es van abstenir.

No es produeix cap més intervenció i per tant se sotmet la pro-
posta a votació, amb el resultat següent:

Vots a favor: 5 (CiU)

Vots en contra: 0

Abstencions: 2 (IpC) 

COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2004. APROVACIÓ

Vist l’expedient instruït per a la formació del Compte General de 
l’exercici de 2004, en el qual hi figura l’informe emès per la Co-
missió Municipal de Comptes, amb data 4 d’agost passat. Atès 
que el Compte i els diferents estats i documents justificatius, va-
ren sotmetre’s a informació pública pel termini de quinze dies, i 
no s’ha formulat cap reclamació al respecte, l’alcalde proposa 
al Ple aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 
2004 i trametre’n còpia diligenciada a la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, per a la seva oportuna fiscalització. S’aprova per 
unanimitat. 

RESERVA DOMINI “.CAT”.

“L’espai cultural català ha aspirat durant anys a la consecució 
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d’un domini propi de primer nivell a Internet (TLD), atès que la 
vinculació de la xarxa en els desenvolupaments econòmics, so-
cials i culturals és un fet innegable i que ha d’anar a un major 
creixement. Per això, és evident que la nostra llengua i la comu-
nitat cultural, suficientment homogènies i definides, han de tenir 
presència pròpia a la xarxa i que siguin fàcilment identificables.

L’Associació PuntCAT, formada per entitats que són una mostra 
representativa de la societat civil catalana, ha treballat intensa-
ment perquè la llengua i la cultura catalanes siguin identificades 
a internet amb domini propi. Així, va presentar el 16 de març de 
2004 a la ICANN (Internet Corportion For Assigned Names and 
Numbers) la candidatura per obtenir el domini “.CAT”.

Aquest domini .CAT s’ha aconseguit. L’aprovació del domini 
“.cat” per part de la Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN) és una notícia d’una extraordinària 
importància, ja que per primer cop la comunitat cultural 
catalana podrà disposar d’un domini propi a Internet. S’ha 
aconseguit donar resposta a la voluntat catalana expressa-
da mitjançant l’assenyalada Associació. 

De l’acord produït se’n desprèn que sota el domini “.CAT” s’hi 
podran registrar dominis per ser utilitzats per qualsevol institu-
ció, empresa, o particular que formi part de la comunitat cultural 
catalana que s’expressin en llengua catalana i/o es dediquin al 
foment de la cultura catalana. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, l’alcalde proposa al Ple 
l’adopció d’acord en els següents termes:

Primer.- Sol·licitar a la Fundació.CAT la reserva d’un domini 
.cat en favor de l’Ajuntament de Campllong o que, si escau, 
informi a l’Ajuntament de les actuacions que cal seguir per 
aconseguir l’esmentat domini.

Segon.- Comprometre’s a què tan bon punt s’aconsegueixi, 
els llocs web municipals es transformaran en el nou domini 
i aquest esdevindrà el domini de referència en la presència 
del consistori a la xarxa.

Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i a la Fundació PuntCAT.”

El Sr. Freixas fa un breu resum del contingut de la proposta, no 
es produeix cap més intervenció, se sotmet la proposta a votació 
i resulta aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents.

CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT 
DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA). ADHESIÓ I 
APROVACIÓ ESTATUTS

L’Ajuntament de Campllong, en el Ple del passat 28 de juliol, 
va acordar per unanimitat adherir-se a la Carta d’Aalborg i 
a la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles. Aquesta 
adhesió posa de manifest l’especial sensibilitat i preocupa-
ció de la corporació envers la protecció del medi ambient, el 
manteniment d’una qualitat de vida digna i la conservació del 
recursos naturals no renovables. 

La Diputació de Girona, d’acord amb la invitació explícita de la 
Carta d’Aalborg i el compromís adquirit amb la seva adhesió el 
29 de desembre de 1997, ha impulsat la creació d’un Conse-
ll d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de 
Girona com a fòrum de trobada, de coordinació i de cooperació 
dels ajuntaments adherits a la Carta d’Aalborg, amb l’objectiu 
comú d’avançar cap a un desenvolupament econòmic i social 
harmònic amb el medi ambient dels nostres municipis.

El dia 25 de maig de 1999 va tenir lloc a la Diputació de Girona 

l’Assemblea per a la constitució i l’aprovació prèvia dels estatuts 
del Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comar-
ques de Girona i amb la finalitat de canalitzar la coordinació, la 
cooperació i la relació entre els ajuntaments interessats.

L’alcalde proposa al Ple d’adherir-se al Consell d’iniciatives lo-
cals per al medi ambient de les comarques de Girona, aprovar 
els Estatuts pels quals s’ha de regir aquest Consell i nomenar 
representant de l’Ajuntament de Campllong a l’Assemblea Ge-
neral del Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les 
comarques de Girona, l’alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell. La 
proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents.

MOCIÓ SOBRE L’APROVACIÓ DEL NOU L’ESTATUT 

El Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 30 de setembre 
de 2005, ha aprovat la Proposició de llei orgànica per la qual 
s’estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i es deroga la Llei 
Orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. Després d’aquesta aprovació, el projecte d’Estatut 
inicia la seva tramitació davant les Corts Generals per ser apro-
vat com a llei orgànica i posteriorment votat en referèndum pel 
poble de Catalunya. L’alcalde proposa DONAR SUPORT a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el Ple del Parla-
ment de Catalunya, DIVULGAR I DONAR A CONÈIXER el pro-
jecte d’Estatut a la ciutadania, CONVIDAR les entitats socials del 
municipi a donar suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
INSTAR les forces polítiques amb representació al Congrés dels 
Diputats i el Senat a aprovar la proposta de nou Estatut emanada 
per una àmplia majoria del Parlament de Catalunya. La proposta  
s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents.

MOCIÓ SOBRE LA NO-SUPRESSIÓ DELS MUNICIPIS PETITS

L’alcalde proposa al Ple que manifesti l’oposició a la supressió 
dels municipis petits a través d’agregacions, en contra de la seva 
voluntat, a altres més grans, per tractar-se d’un acte totalment 
antidemocràtic i donar suport al manteniment en el futur del mu-
nicipi de les Masies de Roda com a tal, que el volen absorbir 
Roda de Ter, i solidaritzar-nos amb el seu sentit identitari com a 
poble. Se sotmet la proposta a votació, que resulta aprovada per 
unanimitat de tots els regidors assistents.

DESPATX ORDINARI

El Sr. Alcalde informa als regidors del contingut de les se-
güents resolucions:

- Del dia 28 de juliol de 2005, d’aprovació de la relació de despe-
ses núm. 1/2005 amb un import total de 38.357,34.- €.

- Del dia 28 de juliol de 2005, d’incoació d’expedient per a la 
renovació dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut.

- Del dia 4 d’agost de 2005, d’incoació d’expedient de protecció 
de la legalitat urbanística núm. 1/2005 per l’abocament de terres 
a terrenys al veïnat de Can Canyet.

- Del dia 11 d’agost de 2005, per a la contractació de l'operari de 
manteniment vacant a la plantilla de personal municipal per tal 
de fer efectiva la seva incorporació.

- Del dia 22 d’agost de 2005, d’atorgament a l’Associació de Fires 
i Festes d’una subvenció d’import 6.000.- €, per a l’organització 
de la Festa Major 2005.

- Del dia 25 d’agost de 2005, de concessió de la llicència urba-
nística núm. 22/2005. 

- Del dia 25 d’agost de 2005, de concessió de la llicència urba-
nística núm. 11/2005.
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- Del dia 25 d’agost de 2005, de concessió de la llicència urba-
nística núm. 23/2005.

- Del dia 31 d’agost de 2005, de contractació de personal, per 
atendre els treballs de gestió derivats de l’organització de la 
XXIV Fira Comarcal de Primavera.

- Del dia 9 de setembre, de ratificació de l’expedient de pro-
tecció de la legalitat urbanística núm. 1/2005, amb l’ordre de 
suspensió de l’abocament de terres, requerint la sol·licitud 
de llicència urbanística per tal de legalitzar l’actuació i 
d’incoació d’expedient de rescabalament dels danys i perju-
dicis ocasionats als béns municipals.

- Del dia 15 de setembre de 2005, d’autorització de canvi de 
titular nínxol.

- Del dia 19 de setembre de 2005, de concessió de la llicèn-
cia urbanística núm. 25/2005.

- Del dia 21 de setembre de 2005, d’encàrrec a l’arquitecte tècnic 
municipal d’inspecció per emissió d’informe de les construccions 
no autoritzades detectades a l’expedient núm. 4/2004 per a la 
legalització de l’activitat que s’hi desenvolupa.

- Del dia 22 de setembre de 2005, d’aprovació del calendari 
d’adequació de les activitats existents en el municipi a les quals 
els correspon classificació annex II.2, de la Llei 3/1998, 27 de fe-
brer, d’intervenció integral de l’administració ambiental, i que no 
han sol·licitat i/o no disposen de la preceptiva llicència ambiental, 
i requerir els titulars perquè procedeixin a sol·licitar la llicència 
ambiental abans no finalitzin els terminis.

- Del dia 10 d’octubre de 2005, d’aprovació de les liquidacions de 
l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys de naturalesa 
urbana, per un import total de 85.402,86.- €.

MOCIONS URGENTS

ALIENACIO SOLAR INDUSTRIAL MUNICIPAL, SECTOR "LES 
FERRERIES". CONVOCATORIA SUBHASTA PÚBLICA:

L’alcalde proposa al Ple convocar subhasta pública pel procedi-
ment obert per a l’alienació de la següent finca:

Parcel·la núm. 8

Superfície 3.737m2 de forma quadrada, qualificada de sòl urbà 
industrial, indústria aïllada (parcel·la mitjana) Clau IA.m

Situació: ocupa el xamfrà que configuren el C/ Camí  de Fornells 
(núm. 18),  i el C/ de la Riera (núm. 2). 

Preu: 1.066.913,50.-€

El Sr. Freixas fa una breu explicació del contingut de la pro-
posta, no es produeix cap més intervenció, se sotmet la pro-
posta a votació i resulta aprovada per unanimitat de tots els 
regidors assistents.

PRECS I PREGUNTES

En aquest punt pren la paraula el Sr. Currius i comenta que hi ha 
un munt de “palets” de fusta al mig del camí públic que passa per 
davant del Mas Progrés, que semblaria que els hi han dipositat 
els actuals llogaters del Mas; que a fi d’evitar l’inici d’un proce-
diment administratiu per a la restauració del pas, li demana a la 
Sra. Serra, com a propietària  de la finca, que procuri  la  retirada 
dels indicats materials.  

La Sra. Serra manifesta que no tenia coneixement dels fets ex-
posats i que aquesta mateixa setmana parlarà amb els llogaters 
per tal que ho solucionin.

No es produeix cap més intervenció i per tant  és dóna per 
finalitzada la reunió.

Ple extraordinari del dia 14 de novembre de 
2005
Oberta la reunió el Sr. Alcalde exposa i justifica la urgència de la 
celebració de la sessió, adduint al respecte  que tant l’aprovació 
dels estatuts de la Mancomunitat de la Conca de l’Onyar, com 
la pròpia constitució d’aquest ens, esdevé absolutament neces-
sària i prioritària, en tractar-se d’un requisit previ determinat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de subscriure el conveni 
que ha de possibilitar l’execució de l’obra de connexió de la 
xarxa municipal d’aigua potable amb l’artèria d’abastament del 
Consorci de la Costa Brava, en el terme municipal de Cassà de 
la Selva. Per això, atesa la importància l’obra indicada, que és 
sobradament coneguda per tots el membres corporatius, i el fet 
que en el pressupost de l’exercici hi figura la consignació relati-
va a l’aportació municipal per al seu finançament, es considera 
adient que els regidors presents, que junt amb els de l’Ajuntament 
de Riudellots de la Selva, s’han reunit fa només una estona en 
assemblea conjunta per validar el text definitiu dels estatuts de 
la mancomunitat, ratifiquin l’aprovació dels repetits estatuts i la 
constitució de la Mancomunitat sense més demora.

Per tot el que s’ha exposat i a l’empara de la normativa de règim 
local que s’esmenta a l’encapçalament, i existint el quòrum ne-
cessari per a la celebració de la sessió, proposa als assistents 
l’adopció d’acords en els següents termes:

1r.- Ratificar  la urgència de la convocatòria.

2n.- Aprovar la constitució de la Mancomunitat intermunicipal de 
la Conca de l’Onyar, que tindrà com a finalitats les següents:

a) Gestió i explotació de l’abastament d’aigua potable en alta de 
tots dos municipis per mitjà de la canonada de connexió amb 
l’artèria de la costa Brava Centre i definida en projecte redactat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua amb referència A-AA-00369-P 

b) Administració de la pròpia conducció i instal·lacions acces-
sòries incloses en el projecte al·ludit, així com les altres que se li 
assignin o adquireixi per al compliment de l’anterior finalitat.

c) Planificació, implantació, desenvolupament i gestió conjunta 
de polítiques de l’aigua comunes i, especialment, de tractament 
d’aigües residuals d’origen domèstic i industrial.

3r.- Aprovar els estatuts que l’hauran de regir, segons text 
ratificat per l’assemblea de regidors de tots dos municipis 
en sessió d’aquesta mateixa data i que es transcriurà al final 
d’aquest acord.

4r.- Nomenar, com a representants de la corporació en l’Assemblea 
General de la Mancomunitat, els regidors següents:

- Sr. Lluís Freixas i Vilardell, alcalde.

- Sr. Joan Gumbau i Vilà, regidor de l’equip de govern.

- Sr. Xavier Esteva i Roca, regidor del grup municipal 
d’Independents per Campllong.

5è.-  Facultar l’Alcaldia-presidència a fi que pugui subscriure tots 
els documents que siguin necessaris per a la plena efectivitat 
dels acords precedents.

No es produeix cap intervenció, se sotmet la proposta a votació i 
resulta aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents.

El text dels estatuts aprovats es  troba a l’Ajuntament per si algun 
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veí els vol consultar.

Junta de Govern de 20 d’octubre de 2005
Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses

Previ detallat examen, els reunits acorden l’autorització, disposi-
ció i ordenació de despeses per l’import de 19.326,20 euros.

Expedients i llicències urbanístiques 

Vistes les sol·licituds de llicència urbanística, i atenent el contin-
gut dels informes emesos al respecte pel tècnic municipal, els 
reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden atorgar les 
llicències interessades per a l’execució de les obres que segui-
dament es detallaran i amb els condicionaments i requisits que 
igualment s’especifiquen a continuació:

• Exp. núm. 28/2005.

• Obres autoritzades: Construcció de tanca límit exterior 
sud i est.

• Emplaçament de les obres: Carrer camí de Fornells, 19 
- Pol. Ind. Les Ferreries.

• Exp. núm. 24/2005.

• Obres autoritzades: Reconstrucció porxo adossat al Mas Fe-
rreries (substitueix exp. llicència urbanística obres menors núm. 
12/2005).

• Emplaçament de les obres: Mas Ferreries.

• Exp. núm. 29/2005.

• Obres autoritzades: Reforma façana i canvi tancaments.

• Emplaçament de les obres: Mas Cardina - Veïnat de Can 
Bosch, 6.

• Exp. núm. 21/2005.

• Obres autoritzades: Construcció d’un habitatge unifami-
liar aïllat.

• Emplaçament de les obres: Carrer Baixada Can Pou, 5.

Subvencions, tràmits diversos

S’accepta la subvenció concedida per l’Àrea d’Acció Territorial, 
Agricultura i Política Forestal de la Diputació de Girona, segons 
Decret de data 3 d’octubre, d’import 2.500.- €, per al finançament 
de les despeses derivades de les obres d’arranjament del camí 
rural de Llebrers a Fornells de la Selva.

Obres de rehabilitació de l’antiga casa consistorial per 
a local social

Elaborada la certificació d’obra que seguidament es detallarà, de 
conformitat amb l’article 145 del text refós de la Llei de contractes 
de les Administracions Públiques (RDL 2/2000, de 16 de juny); 
a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, els 
reunits ACORDEN:

• Aprovar la següent certificació d’obres:

Projecte:  REHABILITACIÓ ANTIGA CASA    
                 CONSISTORIAL PER A LOCAL SOCIAL.

Pressupost d’adjudicació:  586.953,31 €

Tècnic director:   Manel Alemany i Masgrau

Núm. certificació:   3

Import:    35.719,96.- €

Despatx ordinari

El Sr. Alcalde informa els assistents de les següents comunica-
cions rebudes:

• De la Diputació de Girona, de proposta de participació a “Fran-
co i jo”, acte de diàleg sobre la figura de Franco a través d’un 
nou punt de vista.

• De l’Institut Nacional d’Estadística, on es comunica que la 
xifra de població de la revisió del Padró Municipal és de 368 
habitants.

• De l’alcalde de Puerto Real, de sol·licitud de cooperació en pro-
jectes d’ajuda a Cuba.

Els reunits se’n donen per assabentats.

• Del Col·legi d’educació Infantil i Primària Puig d’Arques de 
sol·licitud d’ajut econòmic per afrontar les despeses extraor-
dinàries, fons de biblioteca, revista, activitats, etc.

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden d’atorgar 
amb la finalitat exposada un donatiu d’import 135.- €

Junta de Govern de 10 de novembre de 
2005
Aprovació, disposició i ordenació de dispeses diverses

Previ detallat examen, els reunits acorden l’autorització, disposi-
ció i ordenació de despeses per un total de 20.978,05 euros.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vistes les sol·licituds de llicència urbanística, els reunits, prèvia 
deliberació i per unanimitat, acorden atorgar les llicències in-
teressades per a l’execució de les obres que seguidament es 
detallaran i amb els condicionaments i requisits que igualment 
s’especifiquen a continuació:

Exp. núm. 26/2005.

Obres autoritzades: Esplanació parcel·les 

Emplaçament de les obres: Parcel·les 21 a 27 - Pol. Ind. 
Les Ferreries

Exp. núm. 20/2005

Obres que se sol·liciten: Consolidació i ampliació masia.

Emplaçament: Veïnat de Can Canyet, 12 - Mas Canyet - SÒL 
NO URBANITZABLE 

Exp. núm. 19/2005

Obres que se sol·liciten: Reforma  i ampliació masia.

Emplaçament: Veïnat de Can Bosc, 6 - Can Cardina - SÒL NO 
URBANITZABLE 

Subvencions. Tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ PRO-
GRAMA GESTIÓ COMPTABILITAT MUNICIPAL. ACCEP-
TACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea d’Hisenda, Promoció 
Econòmica i Noves Tecnologies - Sistemes i Tecnologies de la 
Informació de la Diputació de Girona, acorden

Acceptar la subvenció concedida per l’Àrea d’Hisenda, Promoció 
Econòmica i Noves Tecnologies - Sistemes i Tecnologies de la 
Informació de la Diputació de Girona segons acord de la Junta 
de Govern de data 36 de setembre i d’import 3.000.- €, per al 
finançament de les despeses derivades de l’adquisició d’un nou 
programa per gestionar la comptabilitat municipal.
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DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ INSTAL·LACIÓ XAR-
XA SENSE FILS. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea d’Hisenda, Promoció 
Econòmica i Noves Tecnologies - Sistemes i Tecnologies de la 
Informació de la Diputació de Girona, de data 26 de setembre 
d’informació de l’atorgament de la subvenció que s’indicarà; a 
proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, els 
reunits acorden acceptar la subvenció concedida per l’Àrea 
d’Hisenda, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies - Sistemes 
i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona segons 
acord de la Junta de Govern de data 36 de setembre i d’import 
3.000.- €, per al finançament de les despeses derivades de la 
instal·lació d’una xarxa sense fils.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ MANTENIMENT DELS 
PRINCIPALS CAMINS VEÏNALS. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea de Cooperació 
Municipal de la Diputació de Girona, de data 26 d’octubre, 
d’informació de l’atorgament de la subvenció que s’indicarà; 
a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, 
els reunits acorden acceptar  la subvenció concedida per 
l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, 
segons decret de Presidència de data 26 d’octubre i d’import 
6.000.- €, per al finançament de les despeses derivades del 
manteniment dels principals camins veïnals.

CONSELL COMARCAL GIRONÈS. PROJECTE DE SENYA–
LITZACIÓ COMARCAL. ACCEPTACIÓ.

El Sr. Alcalde informa els assistents de la resolució dictada pel Sr. 
President del Consell Comarcal del Gironès, d’atorgament d’una 
subvenció d’import 9.369,80.- € en concepte de col·laboració per 
al finançament parcial de les despeses derivades del Projecte de 
senyalització comarcal. Els reunits se’n donen per assabentats 
i acorden per unanimitat acceptar l’ajut econòmic concedit, i es 
comprometen a respectar en la seva inversió i justificació les nor-
mes aprovades a l’efecte i que expressament accepten.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PER A 
INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER CONNEXIÓ 
A LA XARXA. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea d’Acció Territorial - Medi 
Ambient de la Diputació de Girona, de data 21 de setembre, 
d’informació de l’atorgament de la subvenció que s’indicarà; a 
proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació, i per unanimitat, els 
reunits acorden acceptar la subvenció concedida per l’Àrea 
d’Acció Territorial - Medi Ambient de la Diputació de Girona (exp. 
MA/2811),  segons acord de la Junta de govern de data 20 de 
setembre i d’import 10.000.- €, per al finançament de les despe-
ses d’una instal·lació solar fotovoltaica per connexió a la xarxa.

Sol·licitud d’obertura de compte amb l’entitat La Caixa

Atenent els comptes bancaris dels quals actualment disposa la 
Corporació al Banc Popular i a la Caixa de Girona, tots dos en 
oficines situades a Riudellots de la Selva,  per tal d’agilitar deter-
minats tràmits municipals quotidians, que facilitaran les tasques 
i gestions econòmiques més habituals, s’estima adient de dispo-
sar d’un altre dipòsit en una entitat bancària amb oficina al mu-
nicipi de Cassà de la Selva; als efectes exposats, el sotasignat 
alcalde proposa a la Junta de Govern l’adopció d’acord en els 
següents termes: Procedir a l’obertura d’un compte nou corrent 
a l’oficina de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La 
Caixa”, al municipi de Cassà de la Selva.

Els reunits manifesten conformitat amb l’anterior proposta 
i acorden iniciar els tràmits per tal de donar compliment a 
l’anterior proposta.

Despatx ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa els assis-
tents de les següents comunicacions rebudes:

- De LOCALRET, de tramesa d’informació sobre la Televisió Di-
gital Terrestre.

- De l’Agència Catalana de l’Aigua, de tramesa de quadre 
comparatiu amb tres alternatives possibles per a l’abastament  
d’aigua del  municipi.

- De la Diputació de Girona-Xarxa Local de Tributs, on  deta-
llen les reunions informatives organitzades per a difusió del Pla 
d’assistència comptable aprovat per la Xarxa Local de Tributs.

- De l’Agència Catalana de l’Aigua, d’informació del Progra-
ma de Prevenció d’Inundacions a Catalunya com a continua-
ció del Pla de Manteniment i Conservació de Lleres Públi-
ques endegat el 2004.

- De l’Agència Catalana de l’Aigua, d’informació de l’inici 
d’expedient del projecte “Portada d’aigua potable als veïnats 
de Campllong”.

- Del Consell Comarcal del Gironès, de reclamació de  la 
conformitat de la Corporació respecte de l’inventari de ca-
mins comarcals elaborat.

- De Polingesa, de tramesa de conveni subscrit amb Fecsa 
Endesa, referent a la construcció de noves infraestructures 
per al subministrament a les indústries Farbos i Imnasa del 
Polígon Industrial.

- De la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, de comunicació de la denegació de l’aprovació 
definitiva de la modificació del Pla Parcial Polingesa sector 
industrial Les Ferreries.

- De la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, de comunicació de la modificació del Pla especial 
d’Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT), i la clas-
sificació del municipi de Campllong com de risc alt i l’obligatorietat 
d’elaborar el Manual d’actuació per Inundacions.

- De l’Agència de Residus de Catalunya, on conviden a la III Jor-
nada de Prevenció de Residus Municipal.

- De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de concessió d’audiència 
a l’expedient del projecte de Pla Parcial del Polígon A del sector 
10 Nord-Oest Industrial de les NNSS.

- De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de concessió 
d’audiència a l’expedient d’aprovació inicial de les NNSS  i 
Pla Parcial sector SAU 6.

- De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de concessió d’audiència a 
l’expedient de modificació de les NNSS de la Unitat V “El Remei”.

- De LOCALRET, de comunicació de la convocatòria de 
l’Assemblea General del Consorci.

- De la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Cata-
lunya, de tramesa d’informe per a la realització d’obres/actuacio-
ns en zona d’influència de la carretera.

- De l’Ajuntament de Fornells de la Selva, de concessió 
d’audiència a l’expedient de Modificació del planejament 
municipal general.



Cop d’ull a les actes municipals
10

( Butlletí de
Campllong 8) 11

( Butlletí de
Campllong 8)

- De la Delegació del Govern a Girona de la Generalitat de Cata-
lunya, d’informació dels condicionants per dur a terme el Joc de 
la Quina nadalenca.

- Del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de 
tramesa d’un conveni marc per fomentar i implementar els diferents 
programes d’intervenció en l’àmbit de competències de la Secreta-
ria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

- Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa d’informació so-
bre la campanya de prevenció de residus.

- Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació de la continuïtat 
de programa per a la temporada 2005/2006 per a sortides des 
dels pobles del Gironès, per assistir a espectacle culturals de Bar-
celona, Girona i Salt. Els reunits, prèvia deliberació i per unanimi-
tat, manifesten l’interès de la corporació en participar en el progra-
ma indicat,  i es comprometen a col·laborar en l’organització de les 
sortides juntament amb el Consell Comarcal.

Junta de Govern del 24 de novembre de 2005
Aprovació, disposició i ordenació de dispeses diverses

Previ detallat examen, els reunits acorden l’autorització, disposi-
ció i ordenació de despeses per l’import de 4.074,67 euros.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vista la sol·licitud formulada per la companyia Xavier Alsina, S.A., 
d’autorització municipal per a un dipòsit provisional de runa proce-
dent de les obres que executa, a situar en una finca del veïnat de 
Can Falgueres (Pol. 1 - parc. 45) i quantificat com a sòl no urbanitza-
ble, els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden autoritzar 
provisionalment, i pel termini màxim d’un any a comptar d’aquesta 
data, el dipòsit sol·licitat, i que mentrestant es tramiti l’autorització 
ambiental per a la instal·lació d’una planta matxucadora mòbil per 
a tractament de runes de construcció per a ús propi, en el mateix 
indret i a la qual restarà vincular el dipòsit repetit.

A proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, 
s’acorda l’aprovació de la liquidació de l’Impost sobre cons-
truccions, obres i instal·lacions a Joaquim Albertí S.A per a la 
legalització d’obres menors executades en els edificis industrials 
situats al nucli urbà d’aquest municipi, al llarg de l’exercici 2004.

Subvencions, tràmits diversos

CONSELL COMARCAL GIRONÈS. MUSICANT. ACCEPTACIÓ

El Sr. Alcalde informa als assistents de la resolució dictada pel Sr. 
President del Consell Comarcal del Gironès, d’atorgament d’una 
subvenció d’import 700.- € en concepte de col·laboració per al 
finançament parcial de les despeses derivades de l’organització 
del cicle de música del país Musicant..., celebrat el passat 30 i 31 
d’agost i 1, 2, 3 i 4 de setembre.

Els reunits se’n donen per assabentats i acorden, per unanimi-
tat, acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu l’ajut 
econòmic concedit.

GENERALITAT DE CATALUNYA - INSTITUT CATALÀ 
D’ENERGIA. SUBVENCIÓ PER A INSTAL·LACIÓ SOLAR 
TÈRMICA PER ACS. SOL·LICITUD APLAÇAMENT EXE-
CUCIÓ OBRES.

Vista la comunicació tramesa per l’Institut Català d’Energia 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant la qual informa 
de l’atorgament d’una subvenció per a una instal·lació solar 
tèrmica per ACS d’import 4.795,20.- €. Atès que en aquest 
moment l’esmentada actuació es troba pendent d’execució, 

donat que amb motiu de l’escassetat dels recursos econò-
mics de què disposa la Corporació, s’ha optat per demorar-
ne l’inici fins a la confirmació de les fonts de finançament 
previstes per dur-la a terme. Atès l’escàs marge temporal 
que resta entre la recepció de la comunicació de la conces-
sió de la subvenció, el proppassat 11 de novembre, i la data 
màxima de justificació determinada, que fineix el proper dia 
31 de desembre, i tot i que la sol·licitud va ser presentada al 
mes de maig, fa del tot impossible de realitzar l’actuació. 

Considerant la política energètica de la Generalitat de Cata-
lunya, que es basa en la racionalització de la utilització de 
l’energia, fomentant les actuacions l’estalvi i eficiència ener-
gètica, així com la promoció de l’aprofitament dels recursos 
energètics renovables.

Vista la voluntat d’aquest consistori d’actuar conseqüent-
ment amb l’esmentada política d’estalvi i eficiència energèti-
ca i dur a terme la instal·lació solar tèrmica projectada apro-
fitant l’ajut que s’ha atorgat, el qual és del tot imprescindible 
per al seu finançament.

En atenció de tot el que s’ha exposat, a proposta de 
l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, els reunits 
acorden sol·licitar a l’Institut Català d’Energia de la Gene-
ralitat de Catalunya, un aplaçament dels terminis establerts 
per l’Ordre TRI/110/2005, tant per a l’execució de l’actuació 
plantejada per la Corporació -Instal·lació solar tèrmica per 
aigua calenta al pavelló-, com per a la presentació de la do-
cumentació justificativa de la despesa corresponent.

Despatx ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa els assis-
tents de les següents comunicacions rebudes:

- Del Servei Català de Trànsit, de tramesa d’un exemplar dos-
sier tècnic “Indisciplina viària i accidentalitat en els carrers: els 
vianants”.

- Del Departament de Governació de la Generalitat de Catalun-
ya, de comunicació de l’aprovació d’una assignació als petits 
municipis de baixa suficiència econòmica.

- Del Servei municipal d’esports de l’Ajuntament de Girona, de 
sol·licitud d’informació sobre organització de curses o marxes 
durant el 2006 per a la confecció del calendari “posa’t a córrer”.

- De la Fundació Drissa, d’informació de la documentació tra-
mesa al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
de sol·licitud de senyalització de la carretera C-25 per l’accés a 
la seva finca.

- Del Departament de Governació de la Generalitat de Catalun-
ya, de comunicació d’informe de la Regió d’emergències de Gi-
rona, referent al projecte de les obres del Local Social.

- De LOCALRET, d’informació de la quota d’adhesió anual 
per al 2006.

- Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació de la II Trobada 
de joves educadors en el lleure.

- Del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya, d’informació de la convocatòria dels Premis Civisme 
per a obres i treballs sobre civisme.

- De l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de tramesa de còpia 
de les cartes enviades a Foment i al secretari de Mobilitat, en 
relació amb l’aprovació d’una proposició no de llei en la qual insta 
el Govern de l’Estat a prendre mesures valoratives necessàries 
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per fer efectiu el desviament dels vehicles de la N-II (A-2), en el 
tram de les obres d’ampliació per la AP-7.

- De l’Agència Catalana de l’Aigua, de tramesa de resolució 
en relació amb sol·licitud de reforma de línia elèctrica aèria 
de Campllong a Riudellots.

- De la Diputació de Girona, de tramesa d’exemplar projecte 
d’Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya per a difusió.

- Del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, de tramesa d’un exemplar del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol.

- De la Direcció General del Medi Ambient del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
de comunicació d’autorització d’aprofitament forestal a favor 
de Lluís Virgili i Rubirola.

- De la Direcció General del Medi Ambient del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
de comunicació d’autorització d’aprofitament forestal a favor 
de Anna Bagudanch i Taberner.

- De l’AMPA col·legi públic FORN D’ANELLS de Fornells de 
la Selva, de sol·licitud de col·laboració econòmica d’aquest 
Ajuntament per a la Marató de TV3, que enguany se cele-
brarà el dia 18 de desembre. Els reunits, prèvia deliberació i 
per unanimitat, acorden d’efectuar, amb la destinació i finali-
tat indicada, un donatiu de 150.- €.

- Del Sr. Josep Vilà i Serra, de sol·licitud de la intervenció de 
l’Ajuntament per tal de solucionar diversos problemes ocasio-
nats per l’activitat ramadera de la granja Can Feliu i que afecten 
al mas de la seva propietat, Mas Miquel. En relació amb el darrer 
escrit detallat, l’alcalde informa de la reunió mantinguda  amb els 
representants de la Granja Can Feliu, a fi de concretar solucions 
per evitar les molèsties que actualment provoca en la finca veï-
na indicada. Els reunits se’n donen per assabentats i acorden 
requerir a la societat titular de l’explotació la formulació, davant 
d’aquest Ajuntament, de compromís per escrit quant a execució 
de les mesures correctores acordades, així com de la previsió 
temporal per dur-les a terme.

A continuació, el Sr. Freixas comenta que alguns veïns han de-
manat que es tramiti la declaració de zona de seguretat de caça 
en tot el tram de ruta verda que transcorre per la margenera de la 
Riera Seca. Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acor-
den  conformitat amb la petició indicada i procedir a interessar 
del Departament de Medi Ambient informació sobre el procedi-
ment que cal seguir per obtenir la declaració exposada.

Per últim, a proposta de l’Alcaldia, els reunits acorden l’adquisició 
de dos talonaris de  loteria de Nadal dels que ha posat a la venda 
la parròquia de Campllong en la seva campanya de recollida de 
fons per al finançament de les obres de restauració de l’església 
parroquial, per un import de 120.- €.

Junta de Govern de 15 de desembre de 2005
Expedients de llicències urbanístiques 

Vista la sol·licitud de llicència urbanística, els reunits, prèvia deli-
beració i per unanimitat, acorden atorgar la llicència interessada 
per a l’execució de l’obra que seguidament es detalla:

Exp. núm 34/2005

Obres autoritzades: Construcció d’una nau industrial adossada 

en filera. 

Emplaçament de les obres: Sector Industrial Les Ferreries - 
parc. 29

Obres de rehabilitació de l’antiga Casa Consistorial per a 
local social. Aprovació de certificació Número 4.

Elaborada que ha estat la certificació d’obra que seguidament es 
detallarà, els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden:

• Aprovar la següent Certificació d’obres:

Projecte: REHABILITACIÓ ANTIGA CASA CONSISTORIAL 
PER A LOCAL SOCIAL.

Pressupost d’adjudicació:  586.953,31 €

Tècnic director:   Manel Alemany i Masgrau

Núm. certificació:   4

Import:    48.151,57.- €

Subvencions. Tràmits diversos

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA.

El Sr. Alcalde informa de la comunicació tramesa per la Gene-
ralitat de Catalunya del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca, de data 12 de desembre, d’informació de la concessió 
d’un ajut per import de 1.000.- €, per finançar part de les despe-
ses de la XXIII Fira Comarcal de Primavera que es va celebrar 
els passats 2 i  3 d’abril.

Els reunits se’n donen per assabentats i acorden, per unani-
mitat, acceptar l’ajut econòmic concedit, i es comprometen 
a respectar en la seva inversió i justificació les normes apro-
vades a l’efecte i que expressament accepten.

Despatx ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa els 
assistents de les següents comunicacions rebudes:

- Del Consell Comarcal del Gironès, de sol·licitud de docu-
mentació per a la confecció d’un inventari per a la millora de 
camins d’àmbit rural.

- Del Consell Comarcal del Gironès, de convocatòria a la 
quarta taula de joventut del gironès.

- De la Direcció General d’Administració Local de la Genera-
litat de Catalunya, de comunicació d’una assignació suple-
mentària d’import 9.847,26.- €.

- De l’Ajuntament de Girona, on insta a emprendre accio-
ns a l’empara de la Llei de política lingüística, destinades al 
col·lectiu firaire.

- De la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya, d’informació de la campanya  “Hi ha coses que jo no 
puc ensenyar”, per tal de recordar el compromís de tota la 
societat envers l’educació dels infants i joves.

- De la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
d’informació de l’inici de la campanya de prevenció de nevades 
2005, per tal de preveure i planificar a nivell municipal aquestes 
situacions d’emergència.

- De l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalun-
ya, de comunicació que l’ajut sol·licitat per a una instal·lació 
fotovoltaica no ha estat atorgada per exhauriment dels fons 
destinats al programa.
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- De la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departa-
ment d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Cata-
lunya, de tramesa de resolució desestimatòria per a l’ajut sol·licitat 
per a la portada d’aigua al sector del veïnat de Can Canyet.

- Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació de la sessió de 
debat programada per tal d’analitzar el Pla de Mobilitat Sosteni-
ble a la comarca del Gironès.

- Del Col·legi d’Educació Infantil i primària Puig d’Arques, de 
sol·licitud de cens de nens i nenes empadronats al municipi nascuts 
el 2003 i 2004, per tal de fer una previsió per al proper curs.

- De la Diputació de Girona, d’informació en relació amb el Pla 
Agrupat de Formació contínua per al 2006.

- De la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat 
de Catalunya, de sol·licitud d’informe sobre la viabilitat de les pa-
rades de servei de transport escolar en aquest municipi.

Els reunits comenten les tres parades actuals del servei: a la cruïlla 
del camí de Fornells,  a l’entrada del poble pel carrer de l’església i a 
la cruïlla del cementiri, i consideren que són correctes.

Junta de Govern de 29 de desembre de 2005
Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses

Previ detallat examen, els reunits acorden l’autorització, disposi-
ció i ordenació de despeses per un total de 27.252,91 euros.

Expedients de llicències urbanístiques

Vistes les sol·licituds de llicència urbanística, prèvia delibe-
ració i per unanimitat, acorden atorgar les llicències interes-
sades per a l’execució de les obres que seguidament es de-
tallaran i amb els condicionaments i requisits que igualment 
s’especifiquen a continuació:

Exp. núm. 39/2005

Obres autoritzades: Impermeabilització bassa

d’emmagatzematge

Emplaçament de les obres: Granja la Selvatana - Veïnat de 
Can Canyet, 19

Exp. núm 40/2005

Obres autoritzades: Construcció mur contenció formigó armat 
en tanca

Emplaçament de les obres: Passeig de Campllong, parc. 1a, 
1b, 2a i 2b

CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE EL CONSELL COMAR-
CAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

Vista la proposta de conveni que ha tramés el Consell Comarcal 
del Gironès per a la formalització de delegació, a favor del propi 
Consell, de les competències municipals per a la contractació, 
execució i direcció del projecte “Pont al camí de l’ermita del Re-
mei” de l’obra titulada “Camins Comarcals 5-fase”, analitzat el 
seu contingut i valorant-lo positivament; els reunits, prèvia deli-
beració i per unanimitat, acorden aprovar l’esborrall indicat.

Deficiències en els serveis de telefonia fixa i línia ADSL. 
Sol·licitud de reclamació.

Vistes les diverses queixes que molts veïns del municipi presen-
ten davant l’Alcaldia sobre la negativa d’instal·lació per part de 
la companyia Telefònica de línies de telefonia fixa particulars, 
al·legant, entre d’altres coses, que la zona es troba sense xarxa.

Vistes igualment les deficiències que presenta la línia ADSL, ja 
que, moltes vegades, sense saber el perquè es desconnecta, i 
afecta als usuaris i empreses del municipi.

Atès que des de l’Ajuntament de Campllong s’ha requerit en di-
verses vegades davant de la Direcció Provincial a Girona, una 
explicació per la demora d’instal·lacions i deficiència dels ser-
veis, de la qual no s’ha rebut cap mena de resposta.

Atès que aquesta companyia no disposa d’unes oficines 
d’atenció al consumidor, que es veu obligat a trucar a uns núme-
ros de telèfon on es dóna una atenció deplorable que fa impossi-
ble qualsevol reclamació.

Atenent que la companyia Telefònica és la companyia obligada a 
donar aquest servei universal i que ha de garantir a tots els usua-
ris una sèrie de drets, tal com la connexió a la xarxa telefònica 
pública des d’un lloc fix i accés a la prestació del servei telefònic 
disponible al públic: veu, fax i accés a internet.

Els reunits, per unanimitat, acorden sol·licitar a tots els veïns 
del municipi que especifiquin per escrit la problemàtica que els 
afecta pel que fa al servei telefònic (manca de línia, deficiències 
telefonia fixa, deficiències servei ADSL, etc.) i concretin el seu 
interès de formular una reclamació conjunta davant dels òrgans 
competents de l’Administració.

També acorden formular una reclamació conjunta davant del 
Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de 
Catalunya i davant de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacio-
ns i Societat de la Informació. 

A més, acorden instar les institucions supramunicipals: Consell 
Comarcal del Gironès, Diputació de Girona i associacions mu-
nicipalistes, Associació Catalana de Municipis i Federació Ca-
talana de Municipis, per tal que intervinguin en la problemàtica 
exposada pel que fa a l’oportunitat i necessitat que la companyia 
Telefònica obri una oficina física a la demarcació de Girona; així 
com, també, estudiïn formules que obliguin l’esmentada com-
panyia a donar un servei correcte i coherent amb el moment 
històric actual de desenvolupament de les telecomunicacions, 
cercant solucions a nivell nacional, si fos el cas, a fi que els ciu-
tadans no pateixin les dificultats detallades.

Despatx ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa els assis-
tents de les següents comunicacions rebudes:

De l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, d’informació 
de les tasques de l’Agència de Qualitat d’Internet.

D’HUMANA, de tramesa de dades de la recollida de roba.

De BURES PROFESIONAL, S.A., de tramesa analítica anual 
residus depuradora.

De la Direcció General de Ports i Transports de la Genera-
litat de Catalunya (Reg. Entrada núm. 1042 del dia 27 de 
desembre), de sol·licitud d’informe sobre la viabilitat de les 
parades de servei de transport escolar en aquest municipi, 
efectuades per Autocars Maynau, S.L.

Els reunits comenten les parades que actualment es realitzen, 
tant al nucli urbà (dues al Passeig de Campllong a l’alçada dels 
números 8 i 40 i una a la plaça), com les que es troben a la C-25 
(alçada cementiri i trencant del veïnat de Can Canyet), les quals 
les consideren idònies per tal de cobrir les necessitats del trans-
port escolar actuals.
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Cop d’ull a les actes municipals

Junta de Govern de 12 de gener de 2006
Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses

2.1.- Previ detallat examen, els reunits acorden l’autorització, 
disposició i ordenació de despeses per un import total de 
25.083,66 euros.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vistes les sol·licituds de llicència urbanística, els reunits, 
prèvia deliberació i per unanimitat, acorden atorgar les llicèn-
cies interessades per a l’execució de les obres que seguida-
ment es detallaran i amb els condicionaments i requisits que 
igualment s’especifiquen:

Exp. núm. 36/2005

Obres autoritzades: Construcció d’una nau industrial sense ús 
específic.

Emplaçament de les obres: Sector Industrial Les Ferreries - 
parc. 48 (carrer camí de Riudellots)

Exp. núm 37/2005

Obres autoritzades: Construcció d’una nau aïllada

Emplaçament de les obres: Sector Industrial Les Ferreries - 
parc. 53 (Camí de Fornells)

Exp. núm 38/2005

Obres autoritzades: Construcció tres habitatges unifami-
liars adossats

Emplaçament de les obres: Carrer Sant Jordi, 42, 44 i 46 (Ur-
banització La Rectoria parcel·les B-12, B-13 i B-14)

Obres de rehabilitació de l’antiga Casa Consistorial per a 
local social. Aprovació de certificació número 5

Elaborada que ha estat la certificació d’obra que seguidament es 
detallarà, de conformitat amb l’article 145 del text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques (RDL 2/2000, de 16 
de juny); els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden:

• Aprovar la següent Certificació d’obres:

Projecte: REHABILITACIÓ ANTIGA CASA CONSISTORIAL 
PER A LOCAL SOCIAL.

Pressupost d’adjudicació:  586.953,31 €

Tècnic director:   Manel Alemany i Masgrau

Núm. certificació:   5

Import:    60.584,93.- €

Projecte de portada d’aigua potable als veïnats de Cam-
pllong. Aprovació definitiva del projecte i aprovació de la 
documentació complementària

En compliment de l’escrit tramès pel Departament de Governa-
ció i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el qual requereix l’aportació de documentació tècnica 
i administrativa complementària en relació amb el projecte de 
“Portada d’aigua als veïnats de Campllong”, expedient 57/2005 
de sol·licitud d’ajut econòmic extraordinari. Vist l’annex de do-
cumentació tècnica i vistos els informes emesos pel tècnic mu-
nicipal referits als punts 2.1 i 2.5 de l’escrit indicat; l’informe del 
Departament de Salut, referent al punt 2.2 i l’autorització favo-
rable de la Direcció General de Carreteres obtinguda segons 
requeriment del punt 2.3 següent.

Atès que, pel que fa al punt 2.4 del repetit escrit, en data 14 

d’octubre va sol·licitar-se l’autorització de l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a l’encreuament de la riera de Campllong -que és 
la realment afectada per l’obra i no la Gotarra, com s’indica en 
l’escrit-, sense que en el dia d’avui hagi estat lliurada i amb in-
dicació al respecte per la pròpia ACA que disposa d’un termini 
d’emissió de sis mesos.

Atès que la Junta de Govern, en sessió del proppassat dia 29 
de setembre, va acordar l’aprovació inicial del projecte tècnic 
titulat PORTADA D’AIGUA POTABLE ALS VEÏNATS DE CAM-
PLLONG, sotmetent-lo seguidament a informació pública pel 
termini de trenta dies, el qual va finalitzar el dia 21 de novembre 
proppassat sense haver-se presentat cap al·legació al respecte. 

Atès que en aquest estat, cal continuar els tràmits d’aprovació 
definitiva del projecte, de conformitat amb el que disposa l’art. 37 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 
179/1995, de 13 de juny). 

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, a proposta de 
l’Alcaldia, acorden aprovar definitivament el projecte que a con-
tinuació s’indicarà:

Títol: PORTADA D’AIGUA POTABLE ALS VEÏNATS DE CAM-
PLLONG

Pressupost total previst: 460.471,51.- €

Despatx ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa els assis-
tents de les següents comunicacions rebudes:

- De la Secretaria de Mobilitat del Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de tra-
mesa de còpia del projecte “Pla d’infraestructures de transport 
de Catalunya (PITC).

- Del Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant la qual comuniquen que informaran si es produeix al-
guna convocatòria d’ajut per a la Fira.

- De la Direcció General del Medi Natural del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
d’informació sobre la nova  Llei 22/2003, de 4 de juliol, de Pro-
tecció dels Animals.

- De la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya, 
de tramesa d’informació sobre la campanya de prevenció de 
nevades 2005.

- De l’Ajuntament de Fornells de la Selva, de comunicació 
d’aprovació inicial d’una modificació puntual de Normes Subsi-
diàries de planejament urbanístic.

- De la Diputació de Girona, de tramesa de la publicació 
“L’educació ambiental a l’abast de la gent gran. Les bones pràc-
tiques del passat i el futur”. 

- Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació de l’aprovació 
de les bases per a la concessió d’ajuts per a la instal·lació de 
contenidors de recollida selectiva.

- De l’Agència Catalana de Protecció de Dades de la Generalitat 
de Catalunya, de comunicació d’una nova campanya per infor-
mar les persones sobre els seus drets amb la protecció de dades 
de caràcter personal.
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Casal de Nadal
Una quinzena de nens van participar al Casal de Nadal 
que es va dur a terme del 22 de desembre al 5 de gener, 
en horari de matins, aprofitant les vacances escolars.

Es necessiten col·laboradors per a 
la Fira i la Festa Major 
L’Associació de Fires i Festes i l’Ajuntament ja tenen prepa-
rats tots els actes que es duran a terme durant la Fira d’aquest 
any que està prevista per als dies 22 i 23 d’abril.
Enguany les activitats, i com a novetat, començaran el dissa-
bte al matí, tal com podreu comprovar en el programa adjunt, 
i com sabeu, la Fira és possible gràcies a l’esforç desinte-
ressat de molta gent de Campllong i de pobles veïns, és per 
això que demanem a tots aquells que vulgueu formar part de 

Festes Nadalenques
Com ja és habitual, les Festes Nadalenques es van ence-
tar amb l’ornamentació de l’església a càrrec del grup de 
catequesis, amb el pessebre i murals. 
Tot seguit, la nit del dia 24, es va celebrar la Missa del Gall, 
que va finalitzar amb una interpretació de nadales popu-
lars i la representació de la “Nit de Nadal” pels menuts de 
Campllong. 
Enguany, la representació es va haver d’adaptar a nous es-
cenaris a causa de les obres de rehabilitació de l’església, 
tot i això, els petits actors van fer que fos molt lluïda. En 
acabar van apallissar el pobre tió fins que va cagar un re-
gal per a tothom, tot acompanyat d’una xocolata calenta 
per esmorteir el fred.

La vida del poble

l’organització o col·laborar els dies de la Fira que us poseu en 
contacte amb l’Ajuntament (tel. 972 461 504).
Igualment s’estan preparant els actes de la Festa Major, tan-
mateix volem aprofitar  per demanar a tot el jovent de Cam-
pllong que s’animi a formar part de la Comissió de la Festa 
Major, sols cal que us poseu en contacte amb l’Ajuntament i 
us cridarem per a la propera reunió que se celebri.
Esperem la vostra col·laboració.

Xarxa sense fils 
Ara farà quasi un any que la xarxa sense fils de Campllong 
ja està operativa, actualment hi ha 13 abonats. L’objectiu 
no és altre que donar accés a internet a baix cost a tots els 
veïns de Campllong gràcies a la infraestructura subvencio-
nada per l’Ajuntament. Per tal d’informar-vos de com acce-
dir a la xarxa, us podeu dirigir a l’Ajuntament o consultar-la 
a la plana web del municipi www.campllong.com. 

Patge reial

Un any més, el dia 2 de gener, el patge dels Reis d’Orient 
va rebre tots els nens i nenes de Campllong. Uns més 
contents que d’altres, van anar passant per la seva falda i 
van donar-li les cartes on demanaven de tot i més, a canvi 
van rebre un regal i uns quants caramels, no sense abans 
demanar-los que no facin enfadar els pares, a la qual cosa 
tots estaven d’acord.

Amb la intenció de potenciar la cul-
tura d’Internet entre la població, 
voldríem que la comunicació entre 
l’Ajuntament i els veïns via telemàtica 
fos més fluïda. Us demanem, doncs, 
que ens feu saber la vostra adreça de 
correu electrònic enviant un missatge 
a campllong@ddgi.es.

Amb tots els correus rebuts volem 
endegar un espai de comunicació i 
participació ciutadana en línia. Po-
sem al servei de tothom aquest espai 
per recollir i canalitzar de manera efi-
cient els vostres dubtes, preguntes, 
propostes de millora, etc.
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La vida del poble

Carnestoltes
Quina por, esgarrifances i pell de gallina ens cobreix tot 
el cos, com explicar els afers més escabrosos que han 
passat a Campllong. 
Tot va començar la tarda-nit del divendres 24 de febrer, 
els carrers, places i racons de Campllong es van veure 
envaïts per bruixes i bruixots en una cercavila amb danses 
i músiques esotèriques i que van acabar amb una sopar 
amb menjar i beuratges purificadors. 
Ja ho diu la dita “Com més pa i més vi al celler, més bruixes 
pel carrer”.
Alguns de més atrevits diuen que van reviure aquests 
afers el dia 25 a Santa Coloma de Farners, el 26 a Llagos-
tera i el 4 a Quart.
Felicitats a la Comparsa de Bruixes i Bruixots de Cam-
pllong!

Llibre sobre la Història de Campllong
Ja fa temps que es va encarregar la recerca i redacció 
d’un llibre sobre el municipi de Campllong. Creiem que el 
projecte estarà finalitzat per a la Fira del 2007. Els tre-
balls els duen a terme historiadors i periodistes, és per 
això que us demanem que si teniu algun document antic, 
fotos o qualsevol cosa que creieu que pot ser d’utilitat o 
interessant ho feu saber a l’Ajuntament, els documents o 
fotografies seran escanejades i retornats al seu propietari 
al moment.  Gràcies.

Reunió de veïns del dia 18-03-2006
El passat dissabte 18 de març, uns 50 veïns van assistir 
a la reunió anual dels veïns de Campllong. L’alcalde va 
fer un resum de com havia anat l’any 2005 i, tot seguit, va 
informar del pressupost aprovat per al 2006 i va comentar 
totes les actuacions previstes. Al finalitzar es va fer el re-
compte de les propostes escollides per tots els assistents 
per tal de donar destinació de la partida pressupostària 
d’import 25.000.- destinada a “Pressupostos participatius”, 
el resultat és el següent:

1 Ajudes a la gent amb dependència

2 Recuperació de camins rurals

3 Zones d’esbarjo

4 Plantació arbres en zones públiques

5 Passallissos (can Maret, can Puigmo-
lé i can Canyet)

6 Cultura (adquisició llibres, i similars)

7 Millor gestió deixalles

24 6.382,98

15 3.989,36

11 2.925,53

6 1.595,74

6 1.595,74

8 2.127,66

7 1.861,70

 puntuació          €

Curs d’Educació Ambiental
Els dies 30 de gener i 1 de febrer es van realitzar els cur-
sos d’educació ambiental, per tal que tothom pugui aclarir 
dubtes sobre la gestió dels residus i els criteris per a la 
seva selecció. 
Un any més les ordenances fiscals bonificaven totes 
aquelles persones que haguessin assistit al curs tant l’any 
passat com enguany. Igualment, bonificava totes aquelles 
persones que haguessin optat per un sistema ecològic del 
tractament de la fracció orgànica com compostadors, fe-
mers, etc. 
En aquest sentit, cal informar que s’han retirat els conteni-
dors de recollida d’orgànica de les zones dels veïnats, ja 
que un cop comprovada la seva utilització va resultar que 
era molt poca i per tant no cobria els costos que suposen 
la recollida. Per a tots aquells veïns que l’utilitzaven se’ls 
va oferir participar a la campanya de compostatge casolà, 
al qual s’hi van adherir 22 habitatges, de totes maneres, 
per a totes aquelles persones que ho necessitin, s’han 
deixat els contenidor de la zona urbana. 
En el darrer any han donar fruit tots els esforços que ha 
fet el municipi de Campllong amb la gestió de deixalles, 
aconseguint que les tones que es porten a l’abocador de 
Solius hagin disminuït més de la meitat (gener 2005: 11,56 
tones; gener 2006: 6.82 tones). Agraïm a tothom l’esforç 
que s’està aconseguint i us encoratgem a seguir en la ma-
teixa línia en benefici de tots.
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Oficines municipals 972 46 15 04
Fax oficines municipals 972 46 34 08
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 2, i també dijous, de 6 a 
8 de la tarda
Web municipal  www.campllong.com
Correu electrònic municipal campllong@ddgi.es
S. tècnics - Aparellador municipal 972 46 15 04 
Dijous, de 6 a 8 de la tarda a l’Ajuntament
Pavelló 972 46 15 04 
(per reserves de pista cal trucar a l’Ajuntament) 
Jutjat de pau (Llagostera) 972 80 57 56 
Serveis socials (Cassà) 972 46 08 51 
Parròquia de Campllong 972 46 12 96 
Cementiri municipal 972 46 15 04
Poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament
Servei de classes de reforç per a nens  972 46 15 04 
Poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament
Assistència sanitària - CAP Cassà 972 46 38 82 (83) 

Prodaisa (aigües) 972 20 20 78
Enher (avaries) 900 77 00 77
Enher (atenció al client) 900 70 70 70
Oficina Enher Girona  972 20 20 70

Recaptació - Consell C.Gironès.
C /Riera de Mus, 1A - edifici Consell

Comarcal del Gironès. 17003 GIRONA 972 20 64 41 
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h. i  Fax 972 21 35 73 
els dilluns i dimecres també de 16 h. a 18 h.

Deixalleria de Cassà  
Horaris: de dilluns a divendres, de 16:00 a 19:00h 
Dissabtes, de 10 a 14 i de 16 a 19 972 83 22 22
Diumenge i festius tancat

Telèfons d’emergència
Emergències   112
Bombers     085
Mossos d'esquadra   088 - 972 18 16 00

Serveis i telèfons de l’Ajuntament
de Campllong

El gra i la palla 
Campllong 
Butlletí d’informació Municipal
     

Edita: 
Ajuntament 
de Campllong 

Amb el 
suport de:

Amb aquestes ratlles us volem re-
cordar que està a disposició de tots 
els veïns de Campllong el servei 
gratuït de transport agrupat per a 
desplaçaments a Cassà.
Periodicitat: Cada dimecres
Horari sortida: de Campllong a 2/4 
de 10 del matí
Horari tornada: de Cassà a 2/4 d’1 
del migdia
Lloc de recollida: a determinar se-
gons els usuaris (es passa per tots 
els veïnats).

Igualment, volem recordar-vos la 
línia regular de Campllong - Riu-
dellots - Salt - Girona, amb els 
següents horaris:

GIRONA - CAMPLLONG
dies feiners (de dilluns a divendres)

Girona - Estació

Salt

Pol. Riudellots

Riudellots

Campllong

8:25  14:40  18:40

8:35  14:50  18:50

8:48  15:03  19:03

9:01  15:16  19:16

9:06  15:21  19:21

CAMPLLONG - GIRONA
Dies Feiners (de dilluns a divendres)

Pol. Riudellots

Campllong

Riudellots

Salt

Girona - Estació

8:48  15:03  19:03

9:10  15:21  19:21

9:15  15:26  19:26

9:28  15:39  19:39

9:38  15:49  19:49

Servei de transport




