
LA HISTÒRIA  DE CAMPLLONG 
El nostre poble té una història molt extensa. Aviat farà un parell d'anys que vàrem començar a fer feina per 
recopilar-la. Aquest indret nostre que s’anomena Campllong ha tingut al llarg del temps quelcom a dir en el 
món que ens envolta. N’hem sentit moltes d’històries, hem vist escrit el nom de Campllong a vegades de 
forma contradictòria, en tot cas tots hem sentit a parlar de “Campolongo”, nom en llatí que tenia ja abans 
del segle X. 
La història més antiga la tenim molt vinculada a l’entorn geogràfi c, sense que això vulgui dir que no tin-
guem les nostres pròpies particularitats. L’edat mitjana i més cap a l’era moderna hi ha molts episodis on 
s’hi refl ecteix més el poble de Campllong.
Hi ha molt de material de la República i de la Guerra Civil, molts veïns del municipi varen anar a la guerra 
i masses no en varen tornar, amb els episodis d’aquests anys podem recordar  el que va succeir. Molts 
recorden quan va arribar al poble un vehicle carregat amb gent del comitè de Salt, venien a fer feina, es 
varen presentar davant del cap local, l’Alcalde, que aquella època era l’Enric Miralles “el Tupí”, i li exigiren 
el lliurament immediat del capellà. El Tupí no els digué ni que si ni que no, però els va convidar a Cala Maca-
rina (cal Barber) a fer un most i un trago i va començar a fer-los torrades i vi calent; aquella gent passaren 
l'estona menjant i bevent, fi ns que va arribr el moment que li tornaren a exigir que els lliurès el mossèn, 
que és el que havien vingut a fer, fi ns i tot posaren les armes a sobre la taula, a la qual cosa l’alcalde repli-
cà posant-hi també la seva. Mentrestant, s’havien anat avisant els companys del comitè local del poble i 
aquests anaven arribant a fer costat al Tupí, el cas és que aquella gent van haver d’agafar els trastos i se’n 
tornaren per on havien vingut, això sí, una mica més carregats que a l’arribada. D’aquella feta canviaren 
el capellà de lloc, ja que s’amagava al bosc de Can Nosa, i el portaren a Cal Tano. També gràcies aquesta 
valentia, el poble s’estalvià represàlies que llavors s’allarguen en el temps. 
No sé ben bé com es refl ectirà en el llibre aquest fet, de segur que d’una forma més escaient, en tot 
cas, seria una llàstima que allò que ha passat al nostre poble es perdés, és per aquest motiu que us 
demano que aquells que tingueu material; fotos velles, documents o escriptures, anècdotes referides a 
algun personatge, indret, casa, etc. quelcom que considereu interessant, ho feu arribar sense tardança 
a l'Ajuntament doncs la recopilació de material està molt avançada i no voldríem que quedessin coses 
al tinter. L’Ajuntament disposa d’un escàner la qual cosa ens permet digitalitzar els documents o fotos a 
l’instant, sense que hagueu que deixar el material.
La intenció és editar el llibre a començaments d’any, i fer la presentació del mateix aprofi tant la fi ra del 
2007, seria un marc adient per donar-li la rellevància que es mereix.
Aprofi tem doncs per fer un record de la història de casa revisant els calaixos, o si sabem quelcom fem-
ho arribar a l’Ajuntament que ja ho farà arribar a l’historiador que està redactant el llibre, perquè si ho 
considera adient ho inclogui dins el llibre. En tot cas es té previst fer un capítol fi nal amb aquell material 
que d’alguna forma no quedi prou lligat dins del cronològic històric, ho que fessin que algun capítol quedi 
massa carregat, en tot cas això son uns criteris tècnics que ja resoldran aquells que en saben més, la gent 
de Campllong només tenim l’obligació moral d’aportar el que sabem, a fi  de que puguem veure-ho refl ectit 
en aquest futur llibre de l’història de Campllong, i perquè aquells que han de venir trobin un material que 
d’una forma efi cient els permeti entrar en el passat del nostre poble.

Lluís Freixas i Vilardell

Alcalde
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la Palla
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Ple ordinari del dia 16 de febrer de 2006

Qüestions d’Alcaldia-Presidència

El Sr. Alcalde proposa als assistents de palesar el condol 
als familiars dels veïns i veïnes traspassats recentment. Els 
reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acorden 
d’adreçar la comunicació proposada per la defunció de Car-
me Tarrés Albertí –q.p.d.–.

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

- �3 de novembre, reunió al Consorci Costa-Brava, amb 
representants d’aquest ens, de l’ACA i de l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva, per tal de concretar la proposta de 
connexió de la xarxa d’abastament d’aigua, amb el brancal 
de la canonada del provinent del Pasteral i que queda com a 
solució vàlida, després de valorar altres possibilitats.

- �5 de novembre, al municipi de Riudellots de la Selva, amb 
motiu de la visita del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, Sr. Joaquim Nadal, en el decurs de la qual se li 
va plantejar que la C-�5 es deixés morir i no tingués conti-
nuïtat a partir del seu encreuament amb la Nacional II i que 
des d’aquest punt el trànsit s’adrecés en direcció Maçanet i 
Vidreres per empalmar amb la Costa d’Alou; el senyor Na-
dal, en principi, va manifestar conformitat amb la proposta 
indicada, sempre i quan tots els municipis afectats hi esti-
guessin igualment d’acord.

- � de desembre, visita al Sr. Baulida (alcalde de Cassà de la 
Selva), conjuntament amb l’alcaldessa de Riudellots, per tal 
d’exposar-li la proposta detallada al punt precedent.

- 5 de desembre, DARP, entrevista amb el Sr. Guix, per tal 
de palesar-li disconformitat amb l’import de la subvenció 
atorgada per a la Fira de Primavera de l’anualitat �005 i 
sol·licitar una millora per a la propera edició.

- 1� de desembre: entrevista amb representants de la Unió 
d’Empresaris de la Construcció, igualment per sol·licitar un 
ajut econòmic per al concurs de paletes i concurs de mini 
excavadores per a la Fira d’enguany.

- 17 de gener: reunió a Girona amb el Sr. Jaume Solà, director 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, i l’alcaldessa de Riudellots 
de la Selva, per tractar tant el tema de l’abastament d’aigua i 
l’obra de connexió a la xarxa del Consorci de la Costa Brava, 
com la solució al problema de les aigües residuals, per al 
qual es planteja la construcció d’una depuradora conjunta 
per les vessants urbanes de tots dos municipis i l’ampliació 
de l’actual EDAR de Riudellots, per a tractament també con-
junt de les vessants industrials  de les dues poblacions.

- �7 de gener; nova entrevista amb el conseller de Política 

Territorial i Obres Públiques, Sr. Joaquim Nadal, a les de-
pendències de la Delegació del Govern, a Girona, en la qual 
se li va palesar la conformitat dels municipis de la zona, res-
pecte de la proposta formulada el dia �5 de novembre sobre 
la no-continuïtat de la C-�5 més enllà de la  Nacional II.

- 14 de febrer: nova reunió amb el Sr. Jaume Solà, director 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, i l’alcaldessa de Riudellots 
de la Selva, en la qual se li va exposar la gran dificultat, tant 
jurídica com pràctica, que en la realitat pot comportar organit-
zar als propietaris del sector industrial dels dos municipis, a 
fi que es facin càrrec de gestionar i mantenir una EDAR per 
a tractament de les aigües residuals que generin. El fet que 
l’Agència es pronunciés a favor d’aquesta opció fa pensar 
que el procés per arribar a una solució vàlida serà encara 
llarg i dificultós. Com a nota favorable destaquen la inclusió 
en el PSARU 2008 d’una previsió de 1.500.000€ aproxima-
dament, per a la construcció d’una depuradora d’aigües re-
siduals urbanes conjunta per als municipis de Riudellots de 
la Selva i Campllong.

A continuació, el Sr. Freixas es refereix a diverses obres mu-
nicipals en tràmit: el futur Local Social i l’Església, comen-
ta el seu desenvolupament i estat actual i indica que en el 
temps de la celebració de la Fira, els exteriors de les dues 
actuacions es trobaran ja nets i en condicions.

Igualment esmenta l’organització, el passat Nadal, per pri-
mer cop, d’un casalet per a mainada, en horari de matins els 
dies feiners del �� de desembre al 5 de gener, que va tenir 
molta acceptació: hi van participar una quinzena de nens i 
nenes del poble.

Tantmateix, el Sr. Freixas vol fer constar el seu reconeixe-
ment i agraïment als organitzadors dels actes duts a terme 
durant les festes nadalenques.

Per últim el Sr. Freixas fa la següent declaració; Els últim 
temps potser l’ambient de l’Ajuntament s’ha enrarit d’una 
forma que no ens és pròpia al nostre poble, es per aquest 
motiu que faig, a tots els regidors, una crida a la normali-
tat, dient a tots els regidors també m’incloc jo, i vull ésser 
el primer en dir que qualsevol expressió o conducte meva 
que hagi ofès o molestat als companys del Consistori, sigui 
disculpada. Intentem acabar el que resta de legislatura de la 
millor forma possible, sinó pot ser com amics, almenys com 
bons companys.

Proposta de nomenament de jutge de pau titular 
i substitut

Per a la provisió dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substi-
tut d’aquest municipi, va formular-se convocatòria pública de 
conformitat amb allò disposat per l’art. 5 del Reglament de 
jutges de pau (3/1995, de 7 de juny).
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En el termini reglamentari han estat presentades les se-
güents sol·licituds:

- Maria Cufí Portas, per al càrrec de Jutge de Pau titular.

- Esteve Prunell i Ciurana, per al càrrec de Jutge de Pau 
substitut.

L’alcalde proposa al Ple Municipal la renovació de la Sra. 
MARIA CUFÍ PORTAS en el càrrec de Jutgessa de Pau titu-
lar del municipi i el nomenament del Sr. ESTEVE PRUNELL 
I CIURANA en el càrrec de Jutge de Pau substitut del muni-
cipi, que s’aprova per unanimitat.

Constitució del patrimoni municipal
de sòl i habitatge 

L’alcalde proposa al Ple i s’aprova per unanimitat constituir 
el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge al qual, neces-
sàriament,  s’hi haurà d’incorporar tot el sòl de titularitat pú-
blica amb aprofitament que s’obtingui en desenvolupament 
d’àmbits d’actuació urbanística previstos en el planejament 
general del municipi. 

Diferenciar en l’inventari de béns de la Corporació els béns 
que integrin l’esmentat patrimoni, de forma separada de la 
resta de béns municipals, afegint, amb aquesta finalitat, el 
corresponent epígraf en el qual s’agruparan aquests d’acord 
amb la seva naturalesa i destinació.

Constituir un dipòsit específic per ingressar els fons obtin-
guts mitjançant l’alienació i la gestió dels béns del patrimoni 
municipal de sòl i d’habitatge. 

Expedient de modificació de crèdits
pressupostaris 1/2005. Aprovació definitiva

Havent finalitzat, el proppassat dia u de desembre, el termini 
d’exposició pública de l’expedient de modificació de crèdits 
pressupostaris núm. 1/2005, finançat amb càrrec a una part 
del romanent de tresoreria de l’exercici anterior, transferèn-
cia entre partides i majors ingressos recaptats, sense que 
al respecte s’hagi formulat cap reclamació, el sotasignat al-
calde proposo al Ple Municipal l’adopció d’acord en els se-
güents termes :

Donar-se la corporació per assabentada de què resta ele-
vat a definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat en sessió 
de �7 d’octubre de �005, de conformitat amb allò que dispo-
sa l’article 169.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
(RDL �/�004, de 5 de març).”

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

Pressupost exercici 2006. Aprovació inicial

“Format el projecte de pressupost municipal per a l’exercici 
�006, acompanyat de la documentació legal, l’alcalde propo-
so al Ple d’adopció dels següents ACORDS:

A) Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL per a 
�006 i les seves BASES D’EXECUCIÓ, anivellat en despe-
ses i ingressos en la quantitat de dos milions sis-cents qua-
ranta-vuit mil cinc-cents quaranta-cinc amb divuit cèntims 
(2.648.545,18 €) de conformitat amb el resum que segueix:

ESTAT DE DESPESES:
Cap. 1 Despeses de personal  95.333,71.-
Cap. � Despeses béns corrents i serveis     329.800,00.-
Cap. 3 Despeses financeres   5.477,39.-
Cap. 4 Transferències corrents  36.600,00.-
Cap. 6 Inversions reals            1.975.799,16.-
Cap. 7 Transferències de capital              173.033,25.-
Cap. 8 Actius financers            0’00.-
Cap. 9 Passius financers                               32.501,67.-
 TOTAL             2.648.545,18.-

ESTAT D’INGRESSOS
Cap. 1 Impostos directes                     197.500,00.-
Cap. � Impostos indirectes               110.000,00.-
Cap. 3 Taxes i altres ingressos                 76.923,77.-
Cap. 4 Transferències corrents               115.189,00.-
Cap. 5 Ingressos patrimonials                      100,00.-
Cap. 6 Alienació d’inversions reals            1.706.983,26.-
Cap. 7 Transferències de capital               441.849,15.-
Cap. 8 Actius financers             0,00.-
Cap. 9 Passius financers             0,00.-
 TOTAL              2.648.545,18.-

B) Aprovar la plantilla de personal municipal.

C) Exposar al públic pel termini de vint dies l’anterior acord.

Intervé el Sr. Xavier Esteva i Roca, que indica que considera 
que es tracta d’un pressupost molt ambiciós, que li semblen 
molt bé moltes coses, però que no pot deixar de pensar que 
tanta amplitud té alguna cosa a veure amb la proximitat de 
les eleccions municipals l’any �007.

El Sr. Josep Currius li respon que hi ha algunes de les coses 
que s’inclouen en el pressupost que ja s’havien previst en el 
de l’exercici �005, però que no es van poder endegar.

El Sr. Lluís Freixas afegeix que es funciona força a retruc de 
les subvencions que es preveu obtenir i que el que interes-
sa és aconseguir-ne con més millor. Que ens trobem en el 
tercer any del mandat de la Corporació i és evident que el 
que es pretén es completar al màxim el programa que es va 
elaborar al seu moment.



Cop d’ull a les actes municipals
4

( Butlletí de
Campllong 9)

El Sr. Xavier Esteva indica que entén que el tema de la nova 
rectoria, així com la portada d’aigua als veïnats, són absolu-
tament prioritaris i, també, l’equipament del local social, tot i 
que en aquest punt té dubtes respecte del cost de la cuina, 
per quant estima que no s’ha de considerar aquest local com 
si es tractés del bar del poble.

L’alcalde respon que la idea que té respecte del funcionament 
del local és força semblant al que hi ha des de fa anys al poble 
de Fornells de la Selva. Que la gestió del bar pot facilitar el 
control i sosteniment del local en diversos aspectes i que es 
tractaria de servir-se’n en allò que es pugui i sigui convenient.

El Sr. Esteva insisteix que entén el que ha dit abans l’alcalde 
respecte de completar el programa electoral, però que hi ha 
alguns aspectes que no els veu clars: a més del tema de 
la cuina del local, que ja ha comentat, també li sembla ex-
cessiu el cost d’adquisició d’un vehicle, per exemple. Que 
considera que les obres autènticament necessàries, com la 
de la rectoria i la portada d’aigua als veïnats, pugen la meitat 
del total de les inversions previstes i que, en canvi, es pro-
posa de vendre una part important del patrimoni municipal, 
gairebé el 50 %; que com altres anys es podria començar 
d’una forma més ajustada i després fer les modificacions del 
pressupost pertinents per a tal d’anar-lo adequant.

El Sr. Alcalde diu que, pel que fa al patrimoni, s’ha de te-
nir en compte que un dels solars actuals ja s’havia d’haver 
venut en l’exercici �005 i que malgrat la convocatòria pú-
blica efectuada no es va presentar cap licitador. Per això, 
enguany es tornaran a treure a subhasta solars, ja que és 
indispensable obtenir finançament ràpidament i s’ha optat 
per les parcel·les núm. 10, 11 i 12 que per la seva qualifica-
ció urbanística poden tenir més demanda. L’altra parcel·la 
que es preveu, la de 3.737 m�, és la que per ara no s’ha 
pogut vendre i que a causa de la seva major superfície té 
menys demanda.

El Sr. Freixas segueix afirmant que cal disposar de recursos 
per endegar actuacions segons es vagin produint les oportu-
nitats i sorgeixin ofertes de finançament per part d’altres ad-
ministracions, segons els ajuts i les subvencions previstos; 
que no hi ha altres possibilitats, perquè sinó podríem trobar-
nos amb retards fatals a l’hora d’aconseguir aquests ajuts. 
Que en tot cas, només es vendran els solars en funció de les 
necessitats reals de finançament que es produeixin.

El Sr. Xavier Esteva manifesta que entén les consideracions 
del Sr. Alcalde i que es tracta d’un pressupost de màxims; 
per això, tot i que creu que hi ha actuacions que no es po-
dran fer i que tem que no s’arribin a malbaratar recursos 
patrimonials, accepta el plantejament del projecte de pres-
supost en el sentit que s’hi preveuen les partides per tal que 
siguin possible d’endegar les actuacions segons sorgeixi 
l’oportunitat d’obtenir altres fons de finançament i recursos.

Ratificació de l’acord de Junta de Govern sobre 
les deficiències dels serveis de telefonia fixa i 
línia ADSL. Sol·licitud de reclamació.

“Com a continuació de les actuacions endegades per reso-
lució de la Junta de govern, del dia �9 de desembre, de re-
clamació de les deficiències que pateix el municipi del servei 
de telefonia fixa i ADSL, el sotasignat alcalde proposo al Ple 
l’adopció d’acord en els següents termes:

Ratificar en tot el seu contingut la resolució exposada de la 
Junta de Govern, de data �9 de desembre, la qual es trans-
criu literalment a continuació i comprometre’s aquesta cor-
poració a emprendre l’actuació que s’hi detalla.

Despatx ordinari

El Sr. Alcalde informa als assistents que amb motiu de re-
queriment formulat pel veí Sr. Josep Vila Serra, del Mas Mi-
quel, respecte de molèsties ocasionades per l’explotació ra-
madera de la companyia CAN FELIU DE CAMPLLONG SL, 
va convocar-se als representants de l’esmentada empresa a 
fi de mantenir una reunió per tractar aquesta problemàtica, 
la qual va tenir lloc el dia 17 de novembre i amb assistèn-
cia del Sr. Xavier Codina, junt amb els tinents d’alcalde, Sr. 
Josep Currius i Joan Gumbau i del mateix alcalde; que la 
reunió indicada va desenvolupar-se en un ambient de cor-
dialitat total, se li va plantejar al Sr. Codina la necessitat que 
té qualsevol empresa de mantenir bones relacions amb els 
seus veïns i, per tant, la conveniència que per part seva, tot 
i no estar obligats, atenguessin les demandes del Sr. Serra, 
sinó totes, almenys alguna, a fi de mostrar bon veïnatge i 
ganes de col·laboració.

A conseqüència de la reunió exposada, posteriorment, amb 
data �0 de desembre, des de l’Ajuntament es va demanar a 
la companyia CAN FELIU DE CAMPLLONG SL, que formu-
lés compromís per escrit d’aplicació de mesures correctores 
i la precisió en el temps de quan les portaria a terme.

Que la resposta de l’esmentada empresa, que seguidament 
es transcriu, el va deixar perplex.

“Benvolgut senyors:

Veig bé i agraeixo la convocatòria i l’entrevista celebrada el 
dia 17 de novembre d’enguany per parlar de temes sobre 
l’explotació agropecuària de Can Feliu de Campllong, SL, i 
en general de temes mediambientals del municipi.

No veig bé que l’alcalde, amb l’aprovació per silenci dels 
regidors, etzibi de bones a primeres que “haurem de tancar 
la granja si no compliu alguns dels punts que exposo segui-
dament”, ja que suposo que no ignora que la granja està 
legalitzada i en zona rústica, i compleix les lleis vigents.
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Amb això ja estaria tot dit. Però amb molt de gust, amplio la 
informació i en podem parlar.

L’explotació agropecuària té un reconeixement nacional i es-
tatal que avala la seva trajectòria (veure annex 1). 

No ens enlluernem pas amb això. Som conscients que costa 
més mantenir la satisfacció quotidiana a l’entorn. Amb això 
estem. Millorem constantment dintre de les possibilitats tèc-
niques actuals: la sostenibilitat mediambiental, la higiene i 
seguretat en el treball, la sanitat i la qualitat del productes 
produïts, les relacions amb el veïnatge, etc...

Contestant els temes concrets que es van plantejar, exposo 
el següent:

1 – És inevitable la circulació de vehicles pels camins pú-
blics, la pudor que fa el bestiar quan caga, la pudor de 
l’arrossegament de la merda cap a les fosses, la pudor de 
l’agitació a les fosses en el procés de la depuradora de purins, 
l’arrossegament de terra i restes dels camps provocats pels 
tractors a la sortida dels camps, la pols de les recol·lectores, 
la pols de la palla en fer el jaç per al bestiar, etc...

2 – No es tiren cucs als recs.

3 – La situació de la granja és en una zona rústica i no és 
incorrecte que el bestiar estigui on està, al costat d’un camí 
rural, ni que es produeixi tot el relacionat en el punt 1.

4 – Per evitar la visió de la granja des del camí, ja hi ha plan-
tada una tanca de xiprers i els cuidarem perquè creixin. No 
obstant, la realitat és que contínuament hi ha gent des del 
camí fotografiant la granja. I per això ens plantegem posar 
l’explotació a disposició de visites de centres docents. I po-
dria ésser en el futur un element turístic rural.

5 – Cal fer constar que ningú no està obligat a acceptar 
l’herència d’una finca que està al costat d’una explotació 
agropecuària.

Us proposem, amb molt de gust, celebrar anualment una re-
unió com la del dia 17. Evidentment, si cal, estem a la vostra 
disposició per a qualsevol tema puntual que sigui realment 
important.

Aprofitem aquest contacte per recordar-vos temes munici-
pals problemàtics pendents de resoldre (veure annex 2). Per 
últim, us donem ànims per continuar treballant pel bé del 
poble i anar millorant tots plegats. Endavant

Aprofito per saludar-los cordialment.

Xevi Codina Comas
Apoderat de Can Feliu de Campllong, SL”

El Sr. Freixas afegeix que, per acabar, vol deixar constància 
que la Corporació es troba al servei dels veïns per col·laborar 
i cercar solucions en qualsevol conflicte.

El Sr. Xavier Esteva demana la paraula i indica que creu ne-
cessari d’informar al Sr. Josep Vila de les gestions fetes per 
l’Ajuntament, com a resposta al seu requeriment.

Els reunits es donen per assabentats de tot el que ha expo-
sat el Sr. Alcalde i manifesten conformitat amb la proposta 
del Sr. Esteva.

Ple ordinari del dia 4 de maig de 2006

Qüestions d’Alcaldia

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els infants 
nascuts en el municipi en els darrers mesos i, també, pale-
sar condol als familiars dels veïns i de les veïnes traspassats 
recentment.

El Sr. Freixas continua explicant les diverses visites i ges-
tions que ha realitzat al llarg del trimestre i, concretament, 
les següents: 

Reunió al Bisbat de Girona per tal de concretar el conveni 
per a l’arranjament de l’església parroquial i també la possi-
ble permuta de l’actual rectoria per una de nova construcció 
que executaria l’Ajuntament.

Reunió amb els tècnics redactors del pla urbanístic municipal.

Reunió amb la inspectora de la demarcació Gironès/Pla de 
l’Estany de la Policia Autonòmica-Mossos d’Esquadra. 

Reunió als Serveis Territorials d’Habitatge amb el Sr. Joan 
Bosch i altres càrrecs del Departament, per tractar temes 
relatius al  POUM

Reunió a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, per comen-
tar la situació i funcionament actual de l’EDAR

Reunió als Serveis Territorials d’Indústria amb la Sra. Arnay, 
per tal de concretar aspectes referent a la sol·licitud de sub-
venció formulada per aquest Ajuntament per a la construcció 
de la xarxa de subministrament de gas en alta. 

Reunió al CAP de Cassà de la Selva: trobada periòdica en-
tre els responsables del servei d’atenció primària i de l’IAS, 
amb els representants dels ajuntaments. 

Reunió informativa al Consell Comarcal del Gironès, 
Àrea de Medi Ambient, sobre continuïtat de la campanya 
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d’implantació del compostatge casolà.

Reunió al Consell Comarcal del Gironès, per informar res-
pecte dels canvis introduïts en l’estructura del servei de ges-
tió tributària i recaptació (dissolució consorci, creació orga-
nisme autònom, calendari visites municipis, etc.).

El Sr. Alcalde també comenta que dies enrere es van pro-
duir diverses pintades en parets i contenidors del poble que, 
segons esbrinaments efectuats, s’havien realitzat per joves 
del poble. Que per tal d’evitar nous incidents d’aquests tipus, 
es van mantenir xerrades amb els  pares dels nois, a càrrec 
d’educadors socials,  i es va suggerir als propis joves que 
procedissin a repintar ells mateixos els contenidors, cosa 
que efectivament van dur a terme.

A continuació, el Sr. Freixas es refereix a diverses obres mu-
nicipals en fase d’execució: el futur Local Social i l’Església, 
comentant el seu desenvolupament i estat actual.

Tot seguit, el Sr. Alcalde va fer palesa felicitació a la compar-
sa de bruixes i bruixots que el divendres �4 de febrer van 
animar els carrers, places i racons de Campllong amb una 
cercavila  per celebrar el carnaval d’enguany.

Igualment, comenta que el resultat de la Fira Comarcal de 
Primavera d’enguany, que considera serà del tot positiu, que 
l’acte inaugural es va desenvolupar amb l’assistència de 
l’Hble. Sr. Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques i Portaveu del Govern de la Generalitat de 
Catalunya; també manifesta que el bon temps, tant el dissa-
bte com el diumenge, va ser el millor aliat perquè els actes 
programats resultessin del tot lluïts.

El Sr. Freixas comenta que enguany la Fira va coincidir, 
quant a dies de celebració, amb la del municipi de Fornells 
de la Selva; que al respecte cal palesar al poble veí que 
en properes edicions s’ha de procurar una entesa per tal 
d’evitar noves coincidències i això en benefici de tots dos 
municipis.

Seguidament, el Sr. Alcalde es refereix a la reunió de veïns 
que va tenir lloc el passat dissabte 18 de març i a la qual van 
assistir una cinquantena de veïns i veïnes; en aquest acte, i 
com és habitual, es va fer un resum de les principals actua-
cions municipals de l’exercici anterior i, també, es va infor-
mar del pressupost aprovat per a enguany. En finalitzar, es 
va procedir al recompte de les propostes i dels suggeriments 
formulats pels assistents i entre els quals es va distribuir una 
dotació econòmica provinent del superàvit de la liquidació de 
l’exercici 2005 d’import 25.000.-€. 

Concretament, el resultat de l’aplicació exposada va ser el 
següent:
    Puntuació €
1 Ajudes a la gent amb dependència          �4       6.38�,98

� Recuperació de camins rurals           15      3.989,36
3 Zones d’esbarjo            11      �.9�5,53
4 Plantació arbres en zones públiques          6      1.595,74
5 Passallissos (can Maret, can Puigmolé i can Canyet)  6      1.595,74
6 Cultura (adquisició llibres, i similars)            8      �.1�7,66
7 Millor gestió deixalles                    7               1.861,70
8 Activitats lúdic culturals (durant l’any)   9      �.393,6�
9 Recuperació d’estris antics del camp    8      �.1�7,66 
    TOTAL    94    �5.000,00

Per finalitzar, el Sr. Freixas comenta el resultat de l’enquesta 
que des de l’Ajuntament va distribuir-se entre els veïns  i 
veïnes, relativa a actuacions necessàries o prioritàries en el 
municipi i que únicament van omplir 7 persones.

Nou conveni amb el Bisbat de Girona per a la 
cessió de l’actual edifici parroquial i construc-
ció d’una nova rectoria

“En data 31 de maig de 1990, la Corporació en Ple va adop-
tar acord en els termes següents:

‘Vist el plànol presentat pel Bisbat de Girona per a defini-
ció de les característiques i condicions que ha de complir 
l’habitatge que, per a ús del Rector, s’ha de construir en 
l’edifici de l’antiga Rectoria de Campllong, s’acorda:

a) Comprometre’s la Corporació a dur a terme la construcció 
de l’indicat habitatge com a contraprestació única per la ces-
sió pel Bisbat, de la titularitat de la resta de la superfície de 
l’immoble no ocupat per l’esmentat habitatge.

La Corporació es compromet, igualment, a la construcció 
d’un garatge per a ús exclusiu del rector, a la part posterior 
de l’edifici, i a facilitar-li –de la mateixa manera que a la resta 
de veïns– la utilització de les sales i locals que s’habilitin en 
el repetit edifici per a la celebració de reunions i desenvolu-
pament d’activitats culturals, lúdiques, etc.’ 

Posteriorment, el dia 2 de novembre del mateix any, va 
subscriure’s junt amb el Bisbat de Girona, conveni que con-
cretava els pactes que a continuació es transcriuen:

‘PRIMER: EL BISBAT DE GIRONA (…) transmet a 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG (…) l’immoble descrit en 
l’exposició d’aquest document.

SEGON:  Com a contraprestació a l’esmentada transmissió, 
l’Ajuntament de Campllong s’obliga a dur a terme l’acord 
municipal de data trenta-u de maig passat (…)’.

Un cop executades les obres  de rehabilitació de l’edifici pa-
rroquial com a casa consistorial i nova rectoria, atenent al 
desenvolupament urbanístic de l’entorn residencial on se si-
tua l’immoble, la pròpia fisonomia d’aquest i altres criteris es-
tètics, es va considerar totalment inadequat l’emplaçament 
previst per al garatge en l’acord al·ludit, per la qual cosa fi-
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nalment no es va construir, i per tant va restar incomplet per 
part de l’Ajuntament el conveni exposat.

La circumstància detallada ha ocasionat que no s’arribés, 
tampoc, a formalitzar la cessió a favor de la Corporació  de 
la part que ocupa en el repetit immoble.

Així doncs, en el present estat i considerant que:

La possibilitat d’executar el garatge junt a l’actual rectoria 
resta totalment descartada, en atenció als mateixos argu-
ments adduïts anys enrere.

El desenvolupament del poble de Campllong se situa en un 
context dinàmic quant a la prestació de serveis públics, que 
comporta tant la realització d’activitats diverses, com la inter-
venció en àmbits cada cop més amplis i complexos, que fa 
precís disposar de major espai per a ubicació de les infraes-
tructures pròpies de l’organització municipal 

La renovació del planejament urbanístic  que actualment es 
tramita possibilitarà que la Corporació disposi de sòl resi-
dencial hàbil per a l’emplaçament d’un nou edifici parroquial, 
que podria construir-se properament i per al qual ja s’ha pre-
vist la dotació pressupostària corresponent.

En atenció dels antecedents detallats, el sotasignat alcalde 
sotmeto al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:

Proposar al Bisbat de Girona la subscripció d’un nou con-
veni que estableixi la cessió a favor de l’Ajuntament de 
Campllong, mitjançant permuta o altre instrument jurídic a 
determinar, de tot l’actual edifici parroquial, establint com a 
contraprestació la cessió  al Bisbat d’una nova edificació a 
construir en el solar municipal situat al C/ de l’Església núm. 
19 i segons avantprojecte elaborat per l’arquitecte Sr. Manel 
Alemany i Masgrau dels serveis tècnics del Consell Comar-
cal del Gironès (Ref. A23405).”

El Sr. Alcalde resumeix breument el contingut de la proposta 
i exposa que annexar l’actual rectoria a les oficines muni-
cipals permetria gaudir d’unes instal·lacions adients per a 
nous serveis com podria ser el dispensari mèdic, donat que 
Campllong és l’únic municipi de l’àrea bàsica que no en dis-
posa. Igualment el Sr. Freixas comenta que a la part de la 
segona planta s’hi podrien ubicar nous despatxos per als 
tècnics municipals, etc.

No es produeix cap intervenció, se sotmet la proposta a vo-
tació que resulta aprovada per unanimitat de tots els regi-
dors assistents.

Canvi de nomenclatura dels carrers del sector 
urbà

“ Considerant-se en el present estat que els noms atribuïts 

a alguns vials del sector urbà del poble no s’ajusten sufi-
cientment als criteris determinats a l’efecte i emprats habi-
tualment per la Corporació, que fins a la data s’ha servit de 
topònims propis de la zona o de persones que han estat 
rellevants en el municipi; es considera adient de procedir a 
rectificar el nomenclàtor de carrers en els punts que tot se-
guit es detallaran.

En el sentit indicat el sotasignat alcalde sotmeto al Ple 
l’adopció d’acord en els següents termes:

Aprovar el canvi de denominació dels següents vials:
NOM ACTUAL          NOVA DENOMINACIÓ
Carrer de l’Ajuntament Carrer d’Enric Miralles “El Tupí”
Carrer de Santa Julita  Carrer de Sant Quirze i Santa Julita
Carrer de Sant Quirze Carrer Travessera camí vell

El Sr. Currius fa una breu exposició de la proposta.

Seguidament, en no produir-se cap intervenció, se sotmet la 
proposta a votació, que resulta aprovada per unanimitat de 
tots els regidors assistents.

Pressupost municipal per a l’exercici 2006. Aprovació 
definitiva

“Havent finalitzat el proppassat dia 30 de març el període 
d’exposició pública del pressupost municipal d’aquest exer-
cici, aprovat inicialment en sessió del dia 16 de febrer pro-
ppassat, i no havent-se formulat cap reclamació ni al·legació 
al respecte, el sotasignat alcalde proposo al Ple l’adopció 
d’acord en els següents termes:

“Donar-se la Corporació per assabentada de la circumstàn-
cia exposada i de l’aprovació definitiva del pressupost es-
mentat, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.1 
del Text Refós de la Llei 39/1998, de 29 de desembre, Re-
guladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març.”

El Sr. Currius comenta breument el sentit de la  proposta i el 
Sr. Xavier Esteva pregunta sobre la subvenció de la portada 
d’aigua als veïnats de Campllong.

El Sr. Freixas li respon que en el dia d’avui s’ha rebut comuni-
cació del director dels Serveis Territorials del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, Sr. Jordi Martinoy, 
informant que en data 16 d’abril va trametre a la Secretaria 
General del seu Departament una proposta de resolució en 
el sentit que s’inclogui l’obra indicada en el Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya, any �006, amb un pressupost total de 
460.471,51.- € i una subvenció de 240.405,00.- €.”

No produint-se cap intervenció, se sotmet la proposta a vo-
tació i resulta aprovada per unanimitat de tots els regidors 
assistents.
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Convocatòria per a la concessió d’ajuts de su-
port econòmic a persones amb 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 cau-
ses  físiques, psíquiques o de vellesa; i amb l’objectiu de 
donar suport solidàriament i des de l’àmbit municipal a aque-
lls casos que puguin valorar-se com de major necessitat en 
tots els aspectes, s’ha considerat adient de formular un pro-
grama d’ajuts econòmics adreçat específicament a atendre 
necessitats concretes en aquests supòsits.

Als efectes indicats, el sotasignat alcalde proposo al Ple 
l’adopció d’acord en els següents termes:

Formular convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics per a persones en situació de dependència i que 
resideixin en el municipi de Campllong i aprovar les corres-
ponents bases reguladores que s’acompanyen com annex a 
la present proposta.

Destinar fins a un import màxim de 18.382,98.- € per aten-
dre les sol·licituds que  puguin plantejar-se a  l’empara de la 
convocatòria exposada.

Establir un termini de dos mesos per a presentació de 
les sol·licituds pels interessats, a comptar des de la data 
d’aprovació de la convocatòria i fer-la pública mitjançant 
anuncis en el taulell oficial de la Corporació, web municipal i 
altres mitjans locals de difusió.”

Tothom qui cregui tenir dret a aquest ajut pot dirigir-se a 
l’Ajuntament on hi trobaran tota mena d’informació. La pro-
posta va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors 
assistents.

Alienació de solar industrial municipal

“L’Ajuntament és propietari de diverses parcel·les de sòl in-
dustrial situades en l’àmbit del sector ‘Les Ferreries’, que 
consten inscrites a l’inventari municipal de béns.

Concretament, és de titularitat municipal la parcel·la núm. 8, 
de superfície 3.737 m�, que no té atribuïda destinació es-
pecífica, ni tampoc se’n preveu l’afecció futura a un ús de-
terminat donades llurs característiques particulars i pròpies 
i respecte de la qual el Ple municipal, en sessió del dia �7 
d’octubre de �005, va acordar convocar subhasta pública 
per a alienar-la, que va resultar finalment deserta.

Atès que la venda de solars configura la part principal dels 
ingressos de capital previstos en el pressupost d’aquest 
exercici, es considera adient de reiniciar els tràmits perti-
nents per dur a terme l’alienació de la parcel·la descrita:

Parcel·la núm. 8

Superfície 3.737 m2 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 For-
nells (núm. 18),  i el C/ de la Riera (núm. �).

Delimitats:  Nord C/ de la Riera
    Sud: zona verda
    Est: vial de vianants d’accés a la zona d’equipaments
    Oest: C/ Camí de Fornells.

Preu: 960.222,15.-€

El Sr. Freixas resumeix breument la proposta. El Sr. Xavier 
Esteva comenta que en el moment de debatre’s el pressu-
post anual es va dir que si es venien les tres parcel·les que 
actualment estan a subhasta ja hi hauria suficients recursos 
per endegar els diferents projectes que s’hi han previst. El 
Sr. Freixas respon que el que va dir era que hi havia actua-
cions del pressupost del �005 que no s’havien pogut dur a 
terme pel fet que no es va vendre el solar i que aquestes 
s’han tornat a incorporar al pressupost del �006. 

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

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Campllong

“Aquest Ajuntament, en sessió del dia 21 de març de 2005, va 
acordar l’aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal de Campllong, redactat per l’arquitecte Adrià Felip i Cam-
pistol, disposant la continuació dels tràmits preceptius segons 
normativa vigent, entre d’altres: exposició pública i remissió 
d’aquests a les administracions sectorials competents.

A partir de les al·legacions formulades i dels informes emesos 
al respecte, s’ha procedit a revisar alguns aspectes del Pla, que 
són els que figuren detallats en informe del propi tècnic redactor, 
de data març 2006, que consta incorporat a l’expedient.

Així doncs, en aquest estat, atès que les modificacions intro-
duïdes en la proposta de planejament han estat qualificades de 
substancials, per tal de continuar el procediment reglamentari, 
procedeix de sotmetre novament el Pla a informació publica. 

Per tot el que s’ha exposat el sotasignat alcalde proposo apro-
var la documentació revisada del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Campllong, aprovat inicialment per aquest mateix 
òrgan corporatiu en sessió del dia 21 de març de 2005, en el 
qual s’han introduït nous criteris d’ordenació, classificació i qua-
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lificació del sòl, que suposen canvis substancials.

El Sr. Alcalde s’adreça als assistents i, en relació amb la pro-
posta plantejada, formula les següents manifestacions:

“En el moment present, a Campllong es troben vigents les Nor-
mes subsidiàries que tenen més de vint anys de vida i que van 
ser redactades des d’una altra realitat; per això resultava im-
prescindible una modificació substancial del marc urbanístic.

El POUM que se sotmet novament a la consideració de la Cor-
poració té com a objectiu l’ordenació del nostre municipi, tal i 
com ja pretenia la versió inicialment aprovada. Es tracta d’un 
Pla pensat per a la totalitat d’àmbits de Campllong: tant sectors 
urbans, com rurals i això amb compliment de la legislació actual 
i mitjançant l’aplicació dels mecanismes que aquesta atorga, 
cosa que significa que tampoc no s’ha disposat de 100% de 
llibertat per decidir determinats aspectes.

El Pla elaborat compleix amb les expectatives de protecció 
del medi, definint àrees de protecció de diferent intensitat, 
així doncs:

• Tot el municipi queda protegit enfront l’especulació urba-
nística, que podria produir-se respecte de zones urbanes, 
en llocs no programats.

• Estableix un grau de protecció especial per als boscos ac-
tualment existents, que resten emparats amb la classificació 
de “Protecció Forestal”.

• També preveu una àrea de protecció especial (PN) que com-
prèn la zona que tota la vida s’ha anomenat “Riberes”, és a 
dir, les zones entre rieres al sector sur-est-oest del poble.

• Igualment, s’atorga protecció a les zones agrícoles. 

Per altra banda, el POUM organitza les vies de comunicació 
que ens afecten i, com a aspecte molt important, regula el 
creixement urbanístic del municipi, que divideix segons les 
tipologies d’ús residencial,  industrial i rural. 

Acabada la intervenció del Sr. Alcalde, pren la paraula la re-
gidora Sra. Anna Serra i Serra, que pregunta respecte de la 
reducció del 40 % de terrenys per a creixement del sòl urbà 
que s’ha esmentat, si això comporta també la reducció de la 
superfície de bosc, que abans figurava com a zona verda.

El Sr. Alcalde  respon que la previsió de creixement inicial 
del sòl urbà s’ha retallat per la banda més exterior i que 
efectivament, aquesta reducció també ha comportat la de 
la zona verda que es configurava en el bosc de Can Nosa, 
donat que la seva superfície total no podia ser assumida pel 
terreny que ara resta com a sòl urbà; però que aquesta qüe-
stió no ha de preocupar donat que la qualificació de la porció 
de  bosc que ha deixat de ser zona verda urbana (ZV), ara 

és la de protecció forestal (PF), que garanteix igualment la 
naturalesa i caràcter del bosc.

Intervé el Sr. Xavier Esteva i Roca, qui comenta que, respecte 
de la zona d’equipaments que es proposa concentrada al vol-
tant del pavelló, local social, etc., que seria interessant de pre-
veure també aquesta qualificació per a una part dels terrenys 
urbanitzables del sector de “La Torra”, que ja figura voltada de 
zona verda i del costat de l’Església, a fi de completar un xic 
més el cercle que forma aquest sector i completar la visual de 
l’edifici de “La Torra”, amb la dotació d’un espai per a equipa-
ments a situar en diagonal des del C/ Església.

El Sr. Alcalde respon que considera interessant aquesta 
proposta, si bé urbanísticament creu que és difícil d’assolir, 
perquè comportaria carregar el sector que és un polígon  in-
dependent, amb més cessions, quan les que s’hi estableixen 
ja són prou dures; però que no obstant comentarà el tema 
amb el tècnic redactor; que potser en aquesta franja visual 
que s’indica podria situar-s’hi l’aprofitament mitjà del sector i 
així, un cop se cedeixin els terrenys a l’Ajuntament, es podria 
plantejar, per exemple, una possible permuta amb terrenys 
d’equipaments d’un altre àmbit; que, com ha dit abans, ho 
comentarà amb el tècnic redactor.

El mateix regidor, Sr. Esteva, intervé de nou i demana a 
l’alcalde que aclareixi el tema del 10% d’aprofitament mitjà, 
perquè en la seva exposició ho ha plantejat com si es trac-
tés d’una qüestió voluntària, quan en realitat es tracta d’una 
obligació legal.

El Sr. Freixas respon que efectivament els promotors dels 
diferents sectors resten obligats a dedicar el 10 % de sostre 
a la construcció d’habitatges a preu taxat o de règim prote-
git; que al seu parer el que interessa al municipi és poder 
intervenir en l’adjudicació d’aquests habitatges i que la Llei 
no indica quan s’han de fer; per això, el que ha volgut signi-
ficar és que si el promotor no executa els habitatges quan al 
poble fan falta, l’Ajuntament disposarà també d’un altre 10% 
dels terrenys per destinar a aquesta finalitat.

El que interessa és que aquests habitatges siguin per a 
aquells que ens interessi i per això cal intentar pactar amb 
els promotors que estiguin disponibles en el moment òptim 
per a la gent del poble, no quan a Campllong no facin falta.

El Sr. Xavier Esteva proposa que en el POUM s’hi incorporin 
terminis per a execució dels habitatges a preu taxat.

El Sr. Alcalde respon que considera correcta aquesta possi-
ble determinació, però que és un tema que s’ha de tractar a 
nivell de pla parcial; però que tot i això s’estudiarà si és pos-
sible de fer-ho en el nivell actual de planejament general.

La Sra. Anna Serra pregunta en què consistirà exactament 
l’ampliació del sector industrial de “Les Ferreries”.
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El Sr. Alcalde respon que, tal com ha indicat en l’anterior in-
tervenció, es tracta de regularitzar l’àmbit del sector, el qual 
queda configurat com una bossa tancada i difícil ampliació.

La Sra. Anna Serra manifesta, com a conclusió del debat, 
que considera insuficient la reducció practicada de l’àmbit 
de futur sòl urbà  i que no li sembla en absolut justificada 
l’ampliació del polígon industrial; però que, no obstant, valora 
molt positivament que es practiqui un nou tràmit d’informació 
pública, ja que permetrà que la gent del poble formuli les 
al·legacions que cregui oportunes i es pronunciï respecte del 
contingut del Pla.

El Sr. Xavier Esteva intervé per indicar que lamenta que, tot 
i haver-ho demanat, el seu Grup no fos cridat a participar en 
els treballs previs d’elaboració del Pla i que ara tampoc no 
se’ls hagi possibilitat d’intervenir en la rectificació efectuada, 
però atès que la proposta es podrà revisar en el període 
d’exposició pública i els veïns i veïnes es podran pronunciar 
al respecte, en definitiva serà el poble qui decidirà.

No es produeix cap més intervenció i se sotmet la proposta 
a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions: � (IpC)

Despatx ordinari

La Secretaria municipal informa que a causa d’un problema 
de tramitació, no s’ha pogut facilitar als regidors la relació de 
resolucions de l’Alcaldia dictades d’ençà la darrera reunió 
del Ple municipal i que, en conseqüència, en la propera ses-
sió que tingui lloc se solucionarà  aquesta omissió i se sot-
metran les indicades resolucions a la consideració d’aquest 
òrgan corporatiu. Els reunits se’n donen per assabentats.

Precs i preguntes

En aquest punt de l’ordre del dia no es produeix cap intervenció.

Ple extraordinari del dia 30 de maig 
de 2006

Ratificació d’urgència de la convocatòria

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, els regidors assistents ratifi-
quen, per unanimitat, la urgència de la convocatòria.

Designació de membres de les taules electo-
rals per al Referèndum de l’Estatut

De conformitat amb l’article �6 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General, es procedeix a la de-
signació mitjançant sorteig públic dels membres de les taules 

electorals que s’hauran de constituir el proper dia 18 de juny, 
amb motiu de la celebració del referèndum sobre la reforma 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, convocades per De-
cret 170/�006, de 18 de maig, i amb el següent resultat:

MESA A: ELECTORS DE LA “A” a LA “Z”
TITULARS
PRESIDENT: JORDI LAMIEL CAMARASA 78075961T
1r VOCAL: JORDI OLIVERAS SERRA 77918164Y
�n VOCAL: M. JOSEFA PUERTAS FERNÁNDEZ 40514358L 
SUPLENTS
1r de PRESIDENT:  ANTONI MARINÉ SANZ 4097397�R
�n de PRESIDENT: ALFONSO MIR URIBE 35046667A
1r de 1r VOCAL: DIEGO PORRAS ARJONA 40�693�8P
�n de 1r VOCAL: NURIA RIBAS PIJOAN  779�0069W
1r de �n VOCAL: JAUME ROSSELLÓ VINYOLES 40345097S
�n de �n VOCAL: JOEL SÁNCHEZ CORREA 40315960L

Alienació de terrenys industrials municipals del 
sector “Les Ferreries”

“L’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 16 de febrer pro-
ppassat, va acordar convocar subhasta pública per a la ven-
da de tres parcel·les de sòl industrial, de superfície cada una 
1.080 m� i situades al sector “Les Ferreries”, a les quals 
corresponen els números 10, 11 i 1� del plànol parcel·lari 
del sector (C/ de la Riera núm. 6, 8 i 10 respectivament, 
d’aquell polígon).

El tipus de licitació va establir-se en 324.540,00 €, per cada solar.

Un cop efectuats els tràmits pertinents, convocada la lici-
tació amb les formalitats reglamentàries i acomplerts els 
tràmits preceptius, la Mesa de contractació designada a 
l’efecte, constituïda el dia 11 últim i com a resultat de l’acte 
d’obertura de pliques efectuat en la mateixa data, ha elevat 
al Ple municipal proposta en el sentit següent:

1.- Que s’adjudiqui a favor de JOAQUIM DEU I BELL.LLO-
CH, NIF 40.336.519 Q, o de la companyia TRACTORS 
CAMPLLONG SL, cas d’haver-se acreditat la vàlida consti-
tució d’aquesta, la venda de la parcel·la núm. 10, del sector 
industrial “Les Ferreries”, pel preu ofert de 324.625.-€ (IVA 
no inclòs).

�.- Que s’adjudiqui a favor de PINTORS FONT SL, NIF 
B177359936, la venda de la parcel·la núm. 11 del sector in-
dustrial “Les Ferreries”, pel preu  ofert de 324.540.-€ (IVA 
no inclòs).

Per altra banda, en el dia d’avui s’ha presentat una nova 
oferta de compra del solar núm. 1� restant, per part de la 
companyia OBYCRESA, NIF A17�1851�, la qual consta 
anotada en el Registre d’entrada de la Corporació, amb 
núm. 534.
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L’oferta exposada figura signada pel JOSEP MANEL LLO-
RET SARRATS, NIF 4031�9�6-K, com a representant de 
la companyia ADOBY GIRONA SL, NIF B17736364, que 
s’acredita alhora com a administradora única de la socie-
tat proponent; i compren  voluntat de compra de la parcel·la 
núm. 12 indicada, pel preu de 324.540.-€, IVA no inclòs.

Així doncs, en aquest estat, considerant  que el preu ofert en 
les dues proposicions aportades fora del termini hàbil deter-
minat per concórrer a la licitació pública, s’ajusten al tipus de 
sortida establert i els reunits aproven la proposta.

Junta de Govern de 9 de febrer de 2006

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Previ detallat examen els reunits acorden l’autorització, disposi-
ció i ordenació de despeses per import de 6.�85,04 euros.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vistes les sol·licituds de llicència urbanística i, atenent el con-
tingut dels informes emesos al respecte pel tècnic municipal, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN 
atorgar les llicències interessades a Tomàs Julve Uson per a 
l’execució de les obres de construcció de set naus adossa-
des al Sector Industrial Les Ferreries–parc. �1 a �7 (Carrer 
de les feixes magres). També a Albert Deu i Bell·lloch per a 
la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar en testera 
(complementari expedient llicència obres núm. �/�004) al 
carrer Sant Jordi–parc. B16 i 17. També a Xavier Alsina i Fal-
gàs per a l’ampliació de nau existent, construcció d’una nau 
adossada sense ús específic i urbanització patis exteriors al 
Sector Industrial Les Ferreries–parc. 49 i 49 bis (carrer camí 
de Fornells, �3).

Subvencions. Tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA: 
ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER GENERAL �006

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona relativa a l’atorgament d’ajuts i subvencions econò-
miques per a activitats culturals de caràcter general,  els re-
units, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden sol·licitar 
de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut per al finança-
ment parcial de les despeses derivades de l’organització del 
cicle de concerts de música catalana de tots els temps Mu-
sicant..., que se celebrarà a Campllong els dies �9, 30 i 31 
d’agost i 1, 3 i 4 de setembre.

DIPUTACIÓ DE GIRONA:
CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ CULTURAL

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona relativa a l’atorgament d’ajuts i subvencions econò-
miques dins la campanya de Dinamització i difusió cultural 
Especial Ajuntaments per a �006, els reunits, prèvia deli-
beració i per unanimitat, acorden sol·licitar de la Diputació 
de Girona la participació de l’Ajuntament de Campllong a la 
campanya de dinamització cultural–especial Ajuntaments.

FIRA DE PRIMAVERA. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
DIPUTACIÓ DE GIRONA XXIV CONCURS MORFOLÒGIC 
DE VAQUES DE RAÇA FRISONA

Atesa la insuficiència de recursos propis per finançar el XXIV 
concurs de vaques de raça frisona, que s’ha previst realitzar 
com un dels actes de l’edició d’enguany de la Fira Comarcal 
de Primavera; i vist el pressupost elaborat respecte del cost de 
l’esmentat concurs, d’import 12.530’00 €, els reunits, prèvia de-
liberació i per unanimitat, a proposta de l’Alcaldia, ACORDEN 
sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut econòmic a fons per-
dut per al finançament de l’actuació esmentada.

DIPUTACIÓ DE GIRONA: DIFUSIÓ GRATUÏTA DE LA FIRA 
A MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITA I RADIOFÒNICA.

Vista la comunicació tramesa per la Diputació de Girona, mi-
tjançant la qual dóna a conèixer la proposta elaborada amb 
la intenció d’afavorir la difusió de les fires i mostres que ce-
lebrem els municipis gironins, els reunits, prèvia deliberació 
i per unanimitat, acorden manifestar al Sr. President de la 
Diputació de Girona conformitat i acceptació de la proposta 
al·ludida i sol·licitar la inserció gratuïta d’anuncis de suport 
referits a la Fira de Primavera d’aquest municipi que tindrà 
lloc els dies �� i �3 d’abril propers; en les condicions detalla-
des en l’escrit al·ludit, tant pel que fa a mitjans escrits com a 
falques radiofòniques.

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS: AJUTS PER 
A L’AMPLIACIÓ O CREACIÓ DE NOVES ÀREES 
D’APORTACIÓ PER AL RECICLATGE DEL PAPER 
I CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS DELS RESIDUS 
MUNICIPALS.

Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Gi-
ronès per donar a conèixer les bases per a la concessió 
d’ajuts a l’ampliació o creació de noves àrees d’aportació per 
al reciclatge del paper i cartró, vidre i envasos dels residus 
municipals, els reunits, prèvia deliberació, manifesten in-
terès de gaudir de la possibilitat exposada i, en aquest sentit, 
per unanimitat ACORDEN sol·licitar al Consell Comarcal del 
Gironès un ajut econòmic a fons perdut per al finançament 
parcial de les despeses derivades de l’adquisició de dos 
contenidors de reciclatge de cartró i un contenidor d’envasos 
segons les bases de l’actuació esmentada.
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DIPUTACIÓ DE GIRONA. SOL·LICITUD CANVI 
DESTINACIÓ DE SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
A INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER  A 
INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA PER ACS. 

Vista la comunicació que va trametre la Diputació de Gi-
rona per comunicar la concessió d’una subvenció per a 
una instal·lació solar fotovoltaica per a connexió a la xarxa 
d’import 10.000.- € (Exp. MA/2811), atès que en aquest mo-
ment l’esmentada actuació no s’ha pogut endegar, donada 
la insuficiència dels mitjans econòmics de què disposa la 
Corporació en no haver  aconseguit tots els recursos –sub-
vencions– tramitats a l’efecte davant d’altres administracio-
ns, es considera adient de plantejar un canvi de destinació 
de l’ajut atorgat per la Diputació de Girona, a fi d’executar 
la instal·lació solar tèrmica per ACS al pavelló esportiu que 
igualment va plantejar-se en la mateixa convocatòria, se-
gons fitxa de sol·licitud presentada amb data 29 de juny de 
�005 i per a la qual no s’ha concedit cap quantitat.

Considerant la política energètica de la Generalitat de Cata-
lunya, la qual 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 conseqüentment amb l’esmentada política d’estalvi 
i eficiència energètica i dur a terme la instal·lació solar tèrmi-
ca projectada, aprofitant el canvi d’ajut sol·licitat, 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’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona 
un canvi de destinació de la subvenció concedida per acord 
de la Junta de Govern de data �0 de setembre de �005, amb 
destinació a una instal·lació solar fotovoltaica per a connexió 
a la xarxa (Exp. MA/�811), per a l’execució de l’actuació 
plantejada per la Corporació– Instal·lació solar tèrmica per 
aigua calenta al pavelló–, i en tot cas recalculant els imports 
de la quantia subvencionada d’acord amb les bases de la 
convocatòria (BOP núm. 60 de dia 30 de març de �005).

Obres de rehabilitació de l’antiga Casa Consis-
torial per a local social. Aprovació de certifica-
ció número 6

Elaborada que ha estat la certificació d’obra de rehabilitació 
de l’antiga Casa Consistorial per a local social, els reunits, 
prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN aprovar la  
certificació número 6 per import de 39.222,74.- €

BONIFICACIÓ FISCAL IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES (IBI)

Vista la sol·licitud de bonificació fiscal tramesa per la Sra. 
Soledad Guillen Canals i examinats els documents apor-

tats, els reunits, a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i 
per unanimitat, ACORDEN reconèixer a la contribuent indi-
cada la bonificació del 30% de l’import de la quota íntegra 
de l’impost sobre béns immobles (IBI) que es liquidi al seu 
càrrec en aquest exercici, a l’empara del paràgraf 4.� de 
l’ordenança fiscal núm. 2. 

Despatx ordinari

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

De la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, per 
sol·licitar una ajut econòmic de suport a la campanya “Una 
nació, una Selecció”.

Els reunits se’n donen per assabentats i, prèvia deliberació 
i per unanimitat, acorden donar suport a la campanya i una 
aportació econòmica d’import 125.- €.

Del Consell Comarcal del Gironès referent a l’anunci 
d’informació publica del projecte del Pla d’Infraestructures 
del Transport de Catalunya �006-�0�6 (PITC), el qual es tro-
ba obert per tal de poder-hi presentar al·legacions. 

De la secció Verd Recycling de Burés Profesional, S.A., de 
comunicació de la nova tarifa per a l’admissió i tractaments 
de fangs de depuradora.

De la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya, d’informació de la seva reestructuració.

De la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural de 
la Generalitat de Catalunya, d’informació de les gires promo-
gudes per l’Espai de Música i Dansa de la Generalitat.

De PRODAISA, de tramesa de còpia de les anàlisis de 
l’aigua potable realitzades durant l’any �005.

Del CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTI-
CA, d’informació dels serveis que s’ofereixen des del servei 
comarcal de català del Gironès.

Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació del canvi de 
destinació dels residus orgànics municipals que eren gestio-
nats a la Planta de Compostatge de Santa Coloma de Far-
ners i que actualment es dipositen a la planta d’Olot, la qual 
cosa ha provocat un encariment dels costos de gestió. 

De la Secretaria de Famílies i d’Infància de la Generalitat de 
Catalunya, d’informació de l’inici del programa de xerrades 
tallers “Aprendre amb tu �006”.

Del president de la Generalitat de Catalunya, d’agraïment 
del suport amb motiu de l’aprovació de la proposta de refor-
ma de l’Estatut al Parlament de Catalunya.
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Del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Ge-
neralitat de Catalunya, de tramesa d’autorització per a la 
celebració de la Fira Comarcal de Primavera a celebrar els 
dies �� i �3 d’abril.

De l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona, de posada 
a disposició dels ajuntaments d’exposicions de diverses te-
màtiques i tipologies sense cap cost.

De L’Expedició a l’Everest de les comarques gironines, per 
informar d’aquest repte esportiu i sol·licitar una col·laboració 
econòmica.

De PRODAISA, per informar d’una línia de gestió de 
l’empresa dedicada exclusivament al manteniment i execu-
ció d’obres relacionades amb tot tipus d’enllumenat.

De CILMA, per convidar a la jornada sobre la implantació de 
l’energia eòlica a les comarques gironines.

De FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
SA, d’informació de l’augment de costos del servei de reco-
llida de residus, per a l’exercici �006.

De la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Gene-
ralitat de Catalunya, d’informació del Decret 8�/�005, que 
desenvolupa la Llei 6/�001, de 31 de maig, d’ordenació am-
biental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

De LOCALRET, de comunicació de l’aportació econòmica 
mínima per als ajuntament membres de l’entitat per a l’any 
2006 que es fixa en 100.- €.

De PRODAISA, de tramesa d’informe de les actuacions 
realitzades a l’abastament municipal d’aigua potable durant 
l’any �005.

El Sr. Alcalde informa als assistents de les següents 
sol·licituds formulades:

De l’empresa Rifer, CIF. B17489447, per a la renovació del 
contracte de manteniment del rellotge de l’església de Cam-
pllong. El contracte indicat és per al període d’un any i es 
mantenen els mateixos compromisos que en l’anterior: re-
visió i costos de mà d’obra i desplaçaments derivats de les 
avaries que es puguin produir durant la seva vigència, pel 
preu total de 200.- €, més IVA.

Els reunits se’n donen per assabentats i prèvia deliberació 
acorden per unanimitat acceptar el pressupost presentat i 
aprovar la factura emesa a l’efecte núm. 6-1040 d’import 
232.- €.

Del pressupost presentat pel Sr. MANUEL FUENTES PU-
MAROLA, jardiner, referit als treballs de manteniment pe-
riòdic de les diverses zones verdes públiques del nucli urbà. 

El preu fixat per al present exercici és de  6.677.- € més l’IVA 
corresponent. El pagament s’efectuarà trimestralment.

Els reunits se’n donen per assabentats, manifesten confor-
mitat i aproven expressament el pressupost referit.

Igualment, el Sr. Alcalde comenta que d’acord amb l’Àrea 
de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès, s’han 
retirat alguns contenidors de recollida de la fracció or-
gànica a causa del seu poc ús, ja que en molts casos 
els habitatges als quals donàvem servei corresponien a 
disseminats amb masies de pagès, les quals ja disposen 
d’alguns sistema de gestió de la fracció orgànica, ja sigui 
femers o compostadors. 

Concretament, s’han retirat dos contenidors del veïnat de les 
Ferreries (Polígon industrial), dos contenidors del veïnat de 
la Bruguera (la Torre Colomina i davant de la Casa Nova) i 
un contenidor de la zona urbana. 

Els reunits manifesten conformitat i acorden comunicar 
formalment al Consell Comarcal l’anterior circumstància 
exposada.

Junta de Govern del 23 de febrer de 2006

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA 
PARROQUIAL DE CAMPLLONG

Vista la certificació d’obra núm. 1 d’import total de 36.239,56.- 
€, a nom del Bisbat de Girona, corresponent a les obres de 
rehabilitació de l’església parroquial de Campllong, i de con-
formitat amb lo convingut amb el mateix Bisbat, la parròquia 
de Campllong, la Diputació de Girona i aquest Ajuntament; 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN 
disposar el pagament d’import 12.078,65.- € al Bisbat de Gi-
rona, corresponent a la part proporcional que ha d’abonar 
l’Ajuntament de Campllong de la certificació núm. 1 de les 
obres de rehabilitació de l’església parroquial.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vistes les sol·licituds de llicència urbanística, i atenent el con-
tingut dels informes emesos al respecte pel tècnic municipal,  
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN 
atorgar la llicència interessada a Busquets Sitjà S.A.per a 
l’execució de les obres de construcció de dos habitatges uni-
familiars adossats al carrer Sant Jordi, 38 i 40 (Urbanització 
La Rectoria parcel·les B-10 i B-11). També a Gemma Johé 
Barnés i Robert Jiménez Salado per obres al carrer Baixada 
Can Pou, 5
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Subvencions. Tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA: PLA D’AJUTS PER EQUIPA-
MENTS CULTURALS MUNICIPALS

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona relativa a l’atorgament subvencions econòmiques 
per a l’adquisició de bens mobles per a equipaments cultu-
rals de titularitat municipal, atès que les obres de construc-
ció del Local Social de Campllong, endegades l’any �005, 
resten quasi finalitzades, i en conseqüència el següent pas 
és dotar les sales polivalents de mobiliari i equipaments per 
al seu ús.

Vist el projecte per tal de subministrar mobiliari a l’esmentat 
edifici redactat a l’efecte. els reunits prèvia deliberació i per 
unanimitat acorden aprovar el projecte de mobiliari Locals 
Socials, amb un pressupost d’import total de 54.�6�,54.- 
€. I sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons per-
dut pel finançament parcial de les despeses derivades de 
l’adquisició de mobiliari i equipaments del Local Social se-
gons especifica el projecte repetit. 

DIPUTACIÓ DE GIRONA: SOL.LICITUD SUBVENCIÓ 
EDICIÓ BUTLLETI INFORMACIÓ MUNICIPAL.

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona relativa a l’atorgament de subvencions per al finança-
ment parcial de l’edició de butlletins municipals; els reunits 
prèvia deliberació i per unanimitat, a proposta de l’Alcaldia, 
ACORDEN aprovar l’edició del butlletí municipal de Cam-
pllong i encarregar-ne  els treballs d’edició i impressió a 
l’empresa DUCFORM SA, pel cost anual total de 3.920.-€ 
més IVA, i aprovar pels treballs d’assessorament periodístic, 
recollida d’informació, redacció de textos, correcció, etc. a 
l’empresa JJ COMUNICACIÓ, pel cost anual de 1.932,63.- € 
més IVA, i sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons 
perdut d’import igual al �5% del cost exposat.

DEPARTAMENT DE TREBALL, INDÚSTRIA, COMERÇ I 
TURISME. SUBVENCIÓ PER A EXTENSIÓ XARXA DE 
GAS.  SOL·LICITUD

S’ha formulat convocatòria per a atorgament de subvencio-
ns amb destinació a obres per a subministrament de gas 
en el medi rural, en l’àmbit del Pla per a la completa ex-
tensió de la gasificació de Catalunya.. Considerant de gran 
interès obtenir recursos suficients per al finançament de la 
instal·lació d’una xarxa de subministrament de gas en el 
nucli urbà del municipi i vista la memòria valorada de les 
obres de construcció de la xarxa de subministrament de gas 
en Alta a Campllong, amb un pressupost total per contrac-
te de 208.680,58.- € i aprovada per la Junta de Govern de 
data 10 de març de �005 ; els reunits prèvia deliberació i per 
unanimitat, a proposta de l’Alcaldia, ACORDEN sol·licitar al 
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, una 

subvenció per import de 89.472,48.-€, equivalent al 80% 
del cost de l’obra civil del projecte (pressupost obra civil 
111.840,61.- €) , exclòs l’IVA. 

DIPUTACIÓ DE GIRONA: CONVOCATORIA D’AJUTS 
PER A LA RESTAURACIÓ D’EDIFICIS DE VALOR 
PATRIMONIAL I CULTURAL. SOL.LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona relativa a l’atorgament subvencions per a la restau-
ració i conservació d’edificis de valor patrimonial i cultural 
pel �006, de conformitat amb les bases aprovades pel Ple 
de �� de novembre de �005 – BOP núm. �31 de 0�-1�-05. 
Atès que les obres de restauració del teulat i les façanes de 
l’església parroquial de Campllong es troben molt avança-
des, i essent del tot necessari d’obtenir els recursos adients 
per finançar-ne l’acabament, segons compromís formulat 
per la Diputació de Girona en el sentit d’aportar el 30% del 
cost total; en els reunits prèvia deliberació i per unanimitat, 
ACORDEN sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons 
perdut d’import 19.754,24.- €, a càrrec de la convocatòria 
abans esmentada, que juntament amb els imports concedits 
les dos anualitats anteriors (20.000.- € any 2004 i 25.000.- 
any �005), assolirien el 33% del cost total de l’obra.

Pla d’Infraestructures de Transport de Catalun-
ya. Formulació d’al·legacions

Un cop examinat el projecte de Pla d’infraestructures de trans-
port de Catalunya, actualment sotmès a tràmit d’informació 
institucional fins al proper dia 20 d’abril., atès que el projec-
te indicat pretén definir la xarxa d’infraestructures viàries i 
ferroviàries necessàries per al nostre país, amb un horitzó 
temporal que abasta fins l’any 2026, considerant la impor-
tant afectació que per al territori que comporta la perllon-
gació de la carretera C-�5, o eix transversal, que s’hi con-
templa,.considerant que l’objectiu de la via indicada en el 
tram final que ara es projecta, a partir del seu encreuament 
amb la N-II, com a accés a la Costa Brava, no és idoni, per 
quant existiran altres rutes en condicions de donar aquest 
servei  --desdoblament NII, que passarà a ser autovia; i 
transformació també en autovia de l’eix Massanet-Costa 
de l’Alou--, i garantiran la fluïdesa del trànsit en la direcció 
a la Costa Brava centre. Havent expressat l’anterior opinió 
al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Il.ltre 
Sr. Joaquim Nadal i Farreras, en reunions mantingudes en 
data �3 de novembre de �005 i �7 de gener proppassat; els 
reunits prèvia deliberació i per unanimitat acorden formular 
davant al secretaria de Mobilitat, del Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques, respecte del projecte del 
Pla d’infraestructures de transport de Catalunya, la següent 
al·legació:

Que se suprimeixi el traçat final de la C-25, de forma que 
no es perllongui més enllà de la N-II.
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Que, un cop resolt l’encreuament del final de la C-25 amb la 
N-II, es canviï la toponímia, per la que correspongui, del tram 
Riudellots – Cassà de la Selva (ara C-�5), la seva denomina-
ció anterior era (GI – 663).

Fonamentar l’anterior consideració en l’oportunitat i conve-
niència que el trànsit provinent d’aquesta via accedeixi a la 
Costa Brava seguint per la N-II en direcció sud, per a en-
llaçar  a Vidreres amb la C-35  i després seguir fins a la 
C-31, atès que totes aquestes carreteres tenen, o tindran, 
doble calçada.

Traslladar el present acord als municipis de Riudellots de 
la Selva, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella i Vilobí 
d’Onyar, Sant Andreu Salou, per oportú coneixement. 

Bonificacions a la taxa de recollida de residus 
urbans sòlids

Vistes les sol·licituds de bonificació fiscal trameses, i exami-
nats els documents aportats; els reunits prèvia deliberació i 
per unanimitat ACORDEN reconèixer  la bonificació de 22.- 
€, 300.- € o 15.- €, segons correspongui, a veïns del muni-
cipi de l’import de la quota íntegra de la taxa del servei de 
recollida de deixalles que es liquidi al seu càrrec en el pre-
sent exercici, a l’empara del paràgraf 5.1 i 5.� de l’ordenança 
fiscal núm. 8 reguladora d’aquest impost.

Despatx ordinari

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

De l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, comu-
nicant la quota d’afiliat a l’Associació corresponent a l’any 
2006 i d’import 142.- €.

Del Consell Català de l’Esport, informant de la propera ac-
tualització del cens d’equipaments esportius de Catalunya.

De l’Institut Català de la Salut – Àmbit d’Atenció Primària 4 
de Girona, trametent un exemplar del CD de la memòria de 
l’Activitat �004 de l’Àmbit d’atenció Primària.

De la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques 
del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya, trametent un exemplar de l’agenda per al civisme 
�006.

De HUMANA, detallant les dades sobre la recollida de roba 
fins el desembre de 2005.

De la Federació de Municipis de Catalunya, informant de la 
XVII Assemblea General el proper dia 3 de març.

De l’Institut Cartogràfic de Catalunya, trametent DVD actua-

litzada de l’Ortofoto color de Catalunya, corresponent al te-
rritori del Gironès.

De Bures Profesional, S,A, informant de la quantitat de tones 
anuals de fang de depuradora tractades.

De la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Infor-
mació de la Generalitat de Catalunya, anunciant de la festa 
FesInternet �006.

De la Secretaria per a la Mobilitat de la Generalitat de Cata-
lunya, informant de l’ampliació del termini d’informació insti-
tucional del Pla d’Infraestructures de Catalunya (PITC), fins 
el proper dia �0 d’abril.

El Sr. Alcalde informa als assistents de les següents 
sol·licituds formulades:

Del Foment Deportiu Cassanenc, informant de la parti-
cipació de �6 patinadores al Campionat d’Espanya de 
Patinatge Artístic que enguany es celebra a les Illes 
Canàries, i sol.licitant un ajut econòmic per a fer front les 
despeses del viatge.

Els reunits se’n donen per assabentats i, prèvia delibera-
ció i per unanimitat, acorden fer una aportació econòmica 
extraordinària d’import 300.- €, alhora sol·licitar-los-hi una 
ampliació de la informació facilitada en relació als costos 
de la participació en l’esmentat campionat, les participants 
del municipi de Campllong, de la destinació de l’aportació 
efectuada, etc. 

Junta de Govern de 9 de març de 2006

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Previ detallat examen, els reunits acorden l’autorització, disposi-
ció i ordenació de despeses per valor de �4.961,65 euros.

Expedients i llicències urbanístiques 

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden ator-
gar la llicència interessada per a l’execució d’obres a José 
Guillen Repiso per a la reforma i ampliació habitatge unifa-
miliar aïllat existent i construcció piscina al carrer Camí vell, 
1 – Can Roca. 

Subvencions, tràmits diversos 

DIPUTACIÓ DE GIRONA: NETEJA I DESBROÇAMENT 
MARGES CAMINS

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona, relativa a l’atorgament de subvencions als ajun-
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taments de les comarques Gironines per a la neteja, des-
brossament i adequació dels marges dels camins d’accés 
al municipi i per a l’adquisició i la instal·lació d’hidrants, els 
reunits prèvia deliberació i per unanimitat acorden aprovar 
el pressupost d’import 3.450,75.- € presentat per Sitjas SC., 
per a la realització de treballs de desbrossament de marges 
dels camins d’accés al poble de Campllong. 

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE 
PREVENCIÓ D'INCÈNDIS FORESTALS. SOL·LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona relativa a l’atorgament de subvencions als ajunta-
ments de les comarques Gironines en matèria de prevenció 
d’incendis forestals, considerant necessari la neteja i tracta-
ment de la vegetació dels camins existents per crear una co-
rrecta infraestructura per millorar la vialitat a l’hora d’actuar 
en l’extinció d’incendis; els reunits, prèvia deliberació i per 
unanimitat, acorden sol·licitar a la Diputació de Girona, en 
l’àmbit de la convocatòria exposada, una subvenció per al fi-
nançament de l’actuació de “RECONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ 
DE CAN VILÀ I EL BOSC DE CAN CAMA FINS AL CAMÍ DE 
CAN MAS DE BAIX A CAN TOMÀS” .

Obres de rehabilitació de l’antiga casa consis-
torial per a local social. 

Elaborada que ha estat la certificació d’obra número 7, els 
reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden aprovar-
la per un import de 18.060,84 euros.

Projecte d’abastament d’aigua potable des de 
l’artèria Costa Brava-Centre als municipis de 
Campllong i Riudellots de la Selva

En relació amb el projecte elaborat per l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) per a connexió de les xarxes d’abastament 
d’aigua potable dels municipis de Campllong i Riudellots 
de la Selva, a partir de l’artèria Costa Brava-Centre, en el 
terme de Cassà de la Selva. Vistes les actuacions i parti-
culars que consten incorporats a l’expedient tramitat entre 
els quals hi figura l’acord de data 20.10.2004 d’aprovació 
del repartiment del cost de l’indicat  projecte, que compor-
ta l’obligació econòmica a càrrec d’aquesta Corporació  
d’import 368.749,59€, mentre que es quantifica l’aportació 
de l’Ajuntament de Campllong en la xifra de 94.547,16€  i la 
de l’ACA en 463.296,75€.

Donat que l’ACA ha exigit la constitució d’una mancomunitat 
entre totes dues poblacions beneficiàries de l’obra, a fi que 
sigui aquest ens el que exerceixi les competències relatives 
a l’explotació i funcionament de l’abastament i ostenti, alho-
ra, la titularitat de la instal·lació.

Atès que la Mancomunitat indicada, anomenada de la Con-
ca de l’Onyar, va constituir-se el proppassat dia 1 de desem-

bre, restant inscrita en el registre d’ens locals de la Direcció 
General d’Administració Local, amb núm. 901�130008.

Considerant per tant que, en el moment present, tot i que 
s’han complert els requisits establerts per l’ACA, no es 
disposa de conformitat respecte del possible cabal de 
l’abastament, ni per part de la indicada administració hidràu-
lica, ni tampoc del Consorci de la Costa Brava, com entitat 
titular de la instal·lació –artèria– a partir de la qual aquest 
s’ha d’efectuar.

Considerant absolutament necessari i inajornable que les 
obres del projecte repetit s’iniciïn amb la major rapidesa 
possible, per quant les deficiències en el subministrament 
que s’enregistren en ambdues poblacions ocasionen greus 
perjudicis i molèsties als veïns.

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, a proposta de 
l’Alcaldia acorden:

1r.- Ratificar la urgència d’aquesta moció.

�n.- Sol·licitar de l’ACA que redacti sense més demora 
el conveni que cal subscriure, a fi de possibilitar l’inici de 
l’execució del projecte repetit i que s’esmenta en segles es-
crits del Sr. Guillem Peñuelas Prieto, de dates 4 d’octubre i 
9 de desembre de �005.

3r.- Sol·licitar, igualment, de l’ACA, la concessió del cabal 
anual precís per a abastament d’aquest municipi, segons 
estudi elaborat a l’efecte per la companyia PRODAISA, en-
carregada de la gestió del servei, i que s’adjunta com annex 
a la present moció, atenent l’especialitat  que el cabal ex-
posat provindrà de la conca del Ter, mercès a la connexió 
amb l’artèria de transport des de la planta potabilitzadora de 
Montfullà, fins a la Costa Brava-Centre.

4t.- Sol·licitar al Consorci de la Costa Brava autorització per fer 
efectiva la connexió i l’abastament per mitjà de l’artèria repetida, 
en un volum igual al detallat en l’estudi indicat al paràgraf an-
terior, significant a l’efecte que aquesta Corporació té coneixe-
ment de les limitacions actuals de cabal disponible, derivades 
de la insuficiència de la conducció que va des del Pasteral a 
la planta de Montfullà, i que poden provocar restriccions en 
el subministrament que s’atorgui en funció de les necessitats 
del municipis que conformen el Consorci, especialment en els 
mesos d’estiu, i això per mentre per l’ACA no executi i entri en 
funcionament la nova conducció o desdoblament de l’artèria re-
petida, des del Pasteral fins a la Costa-Brava.

Polígon industrial “Les Ferreries”. Abocament 
d’aigües residuals i conducció d’aquestes a 
l’EDAR de Riudellots de la Selva

1.- Mitjançant resolució del dia 13 de maig de �005, el di-
rector de l’Àrea d’Ordenació del Domini Públic Hidràulic, de 



17
( Butlletí de

Campllong 9)

Cop d’ull a les actes municipals

l’Agència Catalana de l’Aigua, va autoritzar provisionalment 
a aquest Ajuntament per procedir a la connexió de les aigües 
residuals procedents del sector industrial “Les Ferreries” a 
l’EDAR del municipi de Riudellots de la Selva.

�.- Concretament, la resolució indicada estableix diferents 
requisits i condicionaments, tant pel que fa al volum màxim 
de cabal diari a abocar (�5m3/dia, el primer any i 50m3/dia, 
el segon), com respecte de la qualitat de les vessants.

3.- Per tal de garantir els aspectes detallats, la resolució re-
petida imposà, també, la construcció d’un dipòsit pulmó amb 
capacitat de 50 m3 per possibilitar la laminació del cabal i 
compliment del límit volumètric fixat, així com la pràctica dels 
diversos anàlisis i controls que cal realitzar amb periodicitat 
predeterminada.

4.- Respecte dels condicionants exposats, la companyia PO-
LINGESA, promotora del sector, ha executat el dipòsit pul-
mó, que va ser presentat a l’Agència Catalana de l’Aigua i in-
format favorablement per la Unitat Tècnica del Departament 
d’Autoritzacions d’Abocament, el dia �1 d’abril de �005. La 
instal·lació del dipòsit indicat s’acredita per certificat aportat, 
signat pel mateix facultatiu, el dia 1� de desembre de �005.

5.- Quant a les anàlisis i controls periòdics imposats, 
l’empresa PRODAISA ha aportat proposta detallada (de data 
�0 d’octubre de �005) de les actuacions a realitzar, ajustada 
als diferents requeriments de la resolució repetida i amb el 
cost dels diferents treballs i anàlisis.

6.- Vistos els escrits presentats per POLINGESA, amb da-
tes �9 de setembre i 10 de novembre de �005, assumint 
els costos de la proposta al·ludida al punt precedent, adver-
tint únicament al respecte que, aquest compromís, en cap 
cas comprendrà actuacions de reparació que esdevinguin 
necessàries com a conseqüència d’abocaments incorrectes 
efectuats per establiments o indústries del sector; excepció 
que es considera justificada i lògica, per quant resulta evi-
dent que els danys o despeses que derivin d’infraccions dels 
permisos d’abocament que atorgui la Corporació, han de ser 
a càrrec de qui els ha provocat. El reunits, prèvia deliberació 
i per unanimitat, a proposta de l’Alcaldia acorden:

Primer.- Declarar conformitat respecte de la construcció, per 
part de la companyia POLINGESA, del dipòsit pulmó que 
s’ha exposat als paràgrafs 3.- i 4.- anteriors.

Segon.- Aprovar la proposta aportada per la companyia 
PRODAISA, detallada al paràgraf 5.- precedent, i relativa al 
control de les aigües residuals generades en l’àmbit del sec-
tor industrial “Les Ferreries”.

Tercer.- Acceptar l’oferiment efectuat per la companyia PO-
LINGESA en el sentit d’assumir els costos corresponents al 
conjunt d’actuacions que s’hi detallen.

Quart.- Endegar i posar en funcionament les instal·lacions 
exposades i iniciar l’abocament de les aigües residuals del 
sector “Les Ferreries” a l’EDAR de Riudellots de la Selva, 
notificant-ho a l’empresa gestora de l’estació i a la Corpora-
ció d’aquell municipi.

Despatx ordinari

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

De l’Ajuntament de Riudellots de la Selva d’informació de les 
al·legacions presentades al Pla d’infraestructures de trans-
port de Catalunya.

Del Consell Comarcal del Gironès de remissió de dades estadís-
tiques dels serveis de gestió dels residus municipals any �005.

De la Xarxa Local de Tributs d’informació de jornada sobre 
la Protecció i Confidencialitat de Dades.

De la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya de presentació del darrer número de la col·lecció 
Sinergia “Joves i Habitatge”.

De la Plataforma Esportives Catalanes d’agraïment pel su-
port a la campanya “Una nació una selecció”.

Del Consell Comarcal del Gironès d’informació del serveis 
del tècnic de joventut entre administracions.

Del Consell Comarcal del Gironès de comunicació de reunió 
trimestral de Taula de Joventut de la comarca del Gironès.

Del Consell Comarcal del Gironès d’informació de la confec-
ció d’un portal web corporatiu, previst en el projecte “El Gi-
ronès en xarxa”, per informació i gestió de tràmits als usuaris 
i ajuntament de la comarca.

Del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya de sol·licitud d’adhesió al conveni entre el Minis-
teri de Treball i Assumptes Socials (IMSERSO) i la fundació 
ONCE per tal d’afavorir l’accessibilitat en els àmbits urbanís-
tics, arquitectònics i de la comunicació sensorial, del trans-
port i de la societat de la informació.

Del Consell Comarcal del Gironès de comunicació de la 
creació del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, de 
tramesa d’estatuts per a informació pública.

Del Consell Comarcal del Gironès d’informació de l’aprovació 
inicial del Reglament Comarcal d’ús de les deixalleries ges-
tionades pel Consell Comarcal del Gironès, a fi de poder 
formular al·legacions.

De la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de 
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Catalunya d’informació de la unificació dels centres PIJ de 
Girona a “l’Estació Espai Jove”.

De l’Ajuntament de Riudellots de la Selva d’informació de 
l’aprovació inicial de modificació puntual de les Normes Sub-
sidiàries de la Unitat d’Actuació 18.

De l’Ajuntament de Fornells de la Selva de comunicació 
d’acord plenari de moció de suport a l’Ajuntament de Cam-
pllong, respecte de les deficiències dels serveis de telefonia 
fixa i línia ADSL.

De la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió Audio-
visuals de la Generalitat de Catalunya de sol·licitud de dades 
de l’emissora municipal FM Campllong 94.4 MHz. 

De la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Cata-
lunya de comunicació de la prohibició total de fumar dins els 
espais tancats dels recintes firals, segons la Llei 28/2005, de 
�6 de desembre de mesures sanitàries front el tabaquisme.

Els reunits se’n donen per assabentats.

El Sr. Alcalde informa de l’escrit tramés per la Direcció Ge-
neral d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya 
referent a la resolució GAP/3�0/�006, de 13 de febrer, sobre 
distribució als municipis de Catalunya de la participació en 
els ingressos de la Generalitat: Fons de cooperació local de 
Catalunya per a l’any �006. La participació exposada s’ha 
fixat per a enguany en la quantitat de 27.710,11.-€, a perce-
bre directament per aquest municipi, i 2.832,86.- € per dis-
tribuir a favor de mancomunitats, comunitats de municipis i 
consorcis en els quals participi  la Corporació.

De conformitat amb el que s’ha exposat, els reunits, prèvia 
deliberació i per unanimitat, acorden assignar la quantitat 
detallada de 2.832,86.-€ a favor de la Mancomunitat de la 
Conca de l’Onyar, constituïda entre les poblacions de Cam-
pllong i Riudellots de la Selva –registre d’ens locals núm. 
901�130008– i comunicar-ho als efectes indicats  a la pròpia 
Direcció General i al municipi de Riudellots de la Selva.

Junta de Govern de 23 de març de 2006

Expedients de llicències urbanístiques 

Vista la sol·licitud de llicència urbanística, i atenent el con-
tingut de l’informe emès al respecte pel tècnic municipal, els 
reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN:

Atorgar la llicència interessada per a l’execució de les obres 
de construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats al 
carrer Sant Jordi, 18 i 18, a l’empresa Freixas i Freixas S.L.

Subvencions. Tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ XXIV FIRA 
COMARCAL DE PRIMAVERA. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per la Diputació de Girona, de 
data 14 de març, mitjançant la qual informa de l’atorgament 
de la subvenció que s’indicarà; a proposta de l’Alcaldia, 
prèvia deliberació i per unanimitat, els reunits ACORDEN 
acceptar l’ajut econòmic d’import 6.000.-  € concedit per su-
fragar les despeses derivades de l’organització de la XXIV 
Fira Comarcal de Primavera; la Corporació es compromet a 
respectar en la seva inversió i justificació les normes aprova-
des a l’efecte per la Diputació i que  expressament accepta.

Obres de rehabilitació de l’antiga Casa Consis-
torial per a local social

Elaborada que ha estat la certificació d’obra de rehabilitació 
de l’antiga Casa Consistorial per a local social, els reunits, 
prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN aprovar la 
certificació número 8 per import de 30.225,60 euros a càrrec 
de la partida 05.4.600 del pressupost de l’exercici.

Servei Comarcal de recaptació. Compte de 
recaptació de l’exercici 2005. Aprovació

Vistos els comptes de recaptació de tributs municipals co-
rresponents a l’exercici �005 presentats pel Consorci Ser-
vei Comarcal de Recaptació Gironès–Pla de l’Estany, exa-
minada detingudament la documentació aportada i ja que 
es troba conforme amb les dades que consten en aquest 
Ajuntament respecte de la seva gestió, els reunits, prèvia 
deliberació i per unanimitat, ACORDEN: 

Aprovar el compte de recaptació de tributs municipals co-
rresponents a l’exercici de �005 lliurats pel Consorci servei 
comarcal de recaptació Gironès–Pla de l’Estany, el resultat 
resumit del qual és el que segueix:

VALOR PENDENT INICIAL  �1.509,60
CÀRREC REBUTS  143.�55,54
CÀRREC LIQUIDACIONS  10.161,67
CÀRREC NO CONTRETS  409,11
AUTOLIQUIDACIONS  1.499,3�
TOTAL CÀRRECS   176.835,�4
BAIXES    4.9�8,87
INGRESSOS   151.4�7,�0
PENDENT A 31/1�/05  �0.479,17

Despatx ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa als 
assistents de les següents comunicacions rebudes:
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De Medi Ambient de l’àrea d’acció territorial de la Diputació de 
Girona, d’informació de la línia de subvencions destinades a do-
nar suport a l’execució d’accions aprovades en els Plans d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat de les Agendes �1 Locals.

De l’Ajuntament de Llagostera,  de tramesa de certificació de 
dues al·legacions presentades per l’Ajuntament de Llagostera al 
Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC).

De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de tramesa de certifi-
cació de l’al·legació presentada per l’Ajuntament de Cassà al 
Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC).

De l’àrea de Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona 
per oferir audiovisuals a càrrec de l’esportista Carles Gel.

De la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sosteni-
bilitat del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, d’informació sobre la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura.

Junta de Govern de 6 d’abril de 2006

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

1.- Previ detallat examen, els reunits acorden l’autorització, dispo-
sició i ordenació de  despeses per un total de 9.916,40 euros.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vistes les sol·licituds de llicència urbanística, i atenent el con-
tingut dels informes emesos al respecte pel tècnic municipal, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN:

Atorgar la llicència interessada per a l’execució de les obres 
de construcció de 51 places d’aparcament a Alsina Falgàs 
S.L. al Polígon “Les Ferreries” i la construcció d’un edifici in-
dustrial per part de Creaciones Club S.S., al sector industrial 
de “Les Ferreries”.

Subvencions. Tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ XXIV CONCURS 
MORFOLÒGIC DE VAQUES DE RAÇA FRISONA. 
ACCEPTACIÓ.

Els reunits accepten l’ajut econòmic d’import 6.000.-  € con-
cedit per sufragar les despeses derivades de l’organització 
del XXIV Concurs Morfològic de Vaques de Raça Frisona. 

FIRA DE PRIMAVERA. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DARP

Vist el pressupost de despeses que s’ha elaborat en relació 

amb la XXIV edició de la Fira Comarcal de Primavera de 
Campllong, que tindrà lloc els dies �� i �3 d’abril; i a efectes 
d’aconseguir els recursos adients per al seu finançament, 
els reunits prèvia deliberació i per unanimitat acorden:

Sol·licitar del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en 
l’àmbit de la convocatòria exposada, una subvenció a fons per-
dut per al finançament parcial de les despeses d’organització de 
la XXIVena edició de la Fira Comarcal de Primavera d’aquest 
municipi, que tindrà lloc els dies �� i �3 d’abril.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ ALS 
AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS DE LES 
COMARQUES GIRONINES PER A L’EXECUCIÓ 
DE PROJECTES SOBRE NOVES TECNOLOGIES. 
SOL·LICITUD.

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona relativa a l’atorgament de subvencions als ajunta-
ments i consells comarcals de les comarques gironines per 
a l’execució de projectes sobre noves tecnologies.

Atenent que les necessitats del municipi per mantenir-se 
al corrent en el camp de la informàtica suposen un esforç 
econòmic considerable, ja que l’assumpció de noves com-
petències i les ganes d’oferir un millor i acurat servei al ciu-
tadà, millorar el funcionament administratiu amb l’objectiu 
d’aconseguir una més ràpida i eficaç gestió i control, obliga 
a una adaptació constant als programaris; els reunits prèvia 
deliberació i per unanimitat ACORDEN:

1r.- Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut per tal de po-
der actualitzar software i hardware municipal; actualització 
programa padró d’habitants i registre de documents i adqui-
sició càmera digital i renovació impressora/copiadora a les 
oficines municipals i adquisició de l’equipament necessari 
per a un telecentre al nou edifici del Local Social. El pres-
supost estimat per a l’adquisició de l’equipament exposat és 
de 18.030.- €.

Obra del Local Social. Adjudicació de la clima-
tització

Vist el projecte per a instal·lació de condicionament d’aire en 
els nous locals socials i atès l’estat d’execució de les obres de 
rehabilitació dels locals indicats que actualment s’executen; 
es considera absolutament necessari de procedir sense més 
demora a la instal·lació dels equips de climatització adients, 
en aplicació de criteris d’economia i racionalització en el 
desenvolupament de les esmentades obres i amb motiu de 
les importants afectacions que evidentment comportaria la 
realització posterior de la indicada instal·lació.

Vistos els pressupostos i altra documentació aportada a 
l’efecte per sengles empreses especialitzades, els reunits 
prèvia deliberació i per unanimitat ACORDEN:
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Aprovar el projecte i adjudicar a la companyia CALIFRED CAS-
SA SL, CIF B-17615469, el subministrament i instal·lació dels 
elements detallats en l’oferta formulada amb data 01/0�/�006 
(núm. pressupost annex 1 núm. �004-1�4), per un import total 
de 52.500,44.- €., IVA inclòs, que serà a càrrec de la partida 
06.4.6��� del pressupost municipal de l’exercici.

Obra del Local Social. Adjudicació de 
l’equipament de cuina

Vist l’estat actual d’execució de les obres corresponents al 
projecte titulat “rehabilitació de l’antiga casa consistorial per 
a locals socials” i considerant que el projecte indicat  preveu 
la ubicació a la planta baixa d’un bar, així com la cuina co-
rresponent, però sense efectuar cap previsió concreta res-
pecte del parament i instal·lacions específiques adients.

Considerant, igualment, la necessitat de determinar i dur a 
terme, sense més demora, la distribució de la cuina esmen-
tada, per quant aquesta comporta afectacions importants en 
l’obra i altres instal·lacions que s’executen i, tot això, aplicant 
criteris d’economia i racionalització en el desenvolupament 
del projecte.

Vistos els pressupostos i altra documentació aportada a 
l’efecte per sengles empreses especialitzades, es decideix 
que l’oferta més avantatjosa és la formulada per l’empresa 
REFRICA (Refrigeracions Cassassas SA), per un import to-
tal de 78.160’26.-€.

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN:

1r.- Adjudicar a la companyia REFRICA SA, NIF A-
17/044546, el subministrament i instal·lació dels elements 
detallats en l’oferta formulada amb data 13.0�.�006 (núm. 
pressupost 028/06), per un import total de 78.160’26.-€, IVA 
inclòs, que serà a càrrec de la partida 06.4.6�51 del pressu-
post de l’exercici.

S’estableix un termini de garantia d’un any pel que fa al 
material subministrat i instal·lacions que s’executin i que es 
computarà a partir de l’acta de recepció que a l’efecte  for-
malitzarà el mateix tècnic director.

Despatx ordinari

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

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa DC projecte 
Camins Comarcals 5è Fase entre els municipis de Cam-
pllong i Cassà de la Selva.

De la Diputació de Girona, de concessió d’un canvi de destí 
de l’ajut atorgat dins la campanya de Foment de l’energia 
solar en equipaments municipals.

Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació de la dis-
solució del Consorci Servei Comarcal de Recaptació del 
Gironès–Pla de l’Estany i la constitució de l’organisme au-
tònom local Servei Comarcal de Gestió i Recaptació de Tri-
buts.

De l’Ajuntament de Sant Andreu Salou d’autorització de la 
1�a tractorada de tractors antics pel terme municipal de 
Sant Andreu el dia �� d’abril.

De la Direcció General de Centres Educatius del Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de tramesa 
de material per tal d’iniciar el procés de preinscripció i matri-
culació corresponent al curs �006-�007.

Del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per 
recordar que tots els comerços minoristes de carn i derivats han 
de disposar d’una autorització sanitària de funcionament.

De la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Infor-
mació, d’informació de la convocatòria de concurs públic del 
projecte de Banda Ampla Rural.

De la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, de 
tramesa manual-guia sobre Plans locals de seguretat viària. 

Del Consell Comarcal del Gironès, d’oferiment per poder acollir el 
festival d’actuacions musicals o teatrals de solistes Emergent.

De l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, d’informació de 
l’acord de Ple de sol·licitud de participació al programa de 
suport a la redacció de Plans d’acció Local per a la Soste-
nibilitat (PALS).

De la Direcció General de Salut Pública del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, de tramesa CD multi-
mèdia amb el document “Vigilància i control sanitaris de les 
aigües de consum humà de Catalunya” .

Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació del Progra-
ma per a les Dependències (PRODEP) d’atenció a les per-
sones amb dependència i crear un ens públic que gestioni 
les mesures de la seva protecció i poder elaborar un Pla 
integral d’atenció individualitzada.

El Sr. Alcalde informa sobre la documentació presentada 
pel Director del CEIP Puig d’Arques, Sr. Josep Bofill i Déu, 
per tal de sol·licitar un ajut extraordinari per afrontar les des-
peses extraordinàries que ha generat el projecte “Pla Pilot 
d’Integració Avançada de les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació”, ja que la despeses en consumibles i tinta 
s’han incrementat notablement.

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden efec-
tuar una aportació de 300.- € amb destinació al projecte indi-
cat i, alhora, palesar al Sr. Bofill que a l’igual que s’indicava 
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en l’anterior aportació, si els costos reals es desviessin res-
pecte de les previsions elaborades, aquest Ajuntament re-
considerarà i augmentarà l’aportació concedida.

Junta de Govern de 27 d’abril de 2006 

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Previ detallat examen, els reunits acorden l’autorització, 
disposició i ordenació de despeses per un import total de 
14.014,�6 euros.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vistes les sol·licituds de llicència urbanística, i atenent el con-
tingut dels informes emesos al respecte pel tècnic municipal, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN 
atorgar a Jordi Vilà Rovira la construcció d’una piscina al 
carrer Sant Jordi, �3. Atorgar a Xavier Alsina Falgàs–GIRO-
MIX, S.L. obra civil per a la instal·lació de planta de produc-
ció d’elaboració de morter sec per a emmagatzematge en 
sitges al Veïnat de Can Falgueres, 1–Pol. 1 parc. 45.

Subvencions. Tràmits diversos

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE. 
SUBVENCIÓ PER A MILLORA ENERGÈTICA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC.  SOL·LICITUD.

Mitjançant Ordre MAH/159/�006, de �9 de març, publicada 
al DOGC núm. 4611, del dia 10 d’abril, s’obre convocatòria 
per a l’any �006 per a ajuts en actuacions d’ordenació am-
biental de la il·luminació exterior.

Vista la memòria valorada del projecte “Millora energètica de 
l’enllumenat públic de Campllong”, d’import total d’execució 
per contracte de 11.073,57.- €, IVA inclòs, els reunits, prèvia 
deliberació i per unanimitat, a proposta de l’Alcaldia, ACOR-
DEN aprovar la memòria i sol·licitar al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge una subvenció per import de 5.536,78.- 
€, equivalent al 50% del cost total d’execució per contracte 
de l’obra, en l’àmbit de la convocatòria exposada.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER ALS DRENATGES DELS 
MURS PERIMETRALS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL.

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona relativa a l’atorgament de subvencions als ajunta-
ments de les comarques Gironines per a inversions en equi-
paments esportius; els reunits, prèvia deliberació i per una-
nimitat, ACORDEN: 1. Aprovar el pressupost presentat per 
la companyia Germans Canyet Xirgu, S.L. per dur a terme 
les obres “Drenatges murs perimetrals del pavelló munici-

pal”, amb pressupost total d’execució de 18.919,09.- €. 2. 
Sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut 
d’import igual al 70% del cost del treballs indicats.

Obres de rehabilitació de l’antiga Casa Consis-
torial per a local social

Elaborada que ha estat la certificació d’obra del projecte de 
rehabilitació de l’antiga Casa Consistorial per a local social, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN 
aprovar la certificació número 9 per import de 56.988,46.- € 
a càrrec de la partida 05.4.600 del pressupost de l’exercici.

Sol·licitud de subvenció de la Creu Roja

El Sr. Alcalde informa als assistents de l’escrit tramès per 
l’Assemblea Local de la Creu Roja de Llagostera–Cassà mi-
tjançant el qual sol·liciten la col·laboració municipal en les 
despeses del servei de transport sanitari que du a terme 
aquesta institució (costos de manteniment de vehicles, for-
mació del personal, etc.) i del que en són també beneficiaris 
els veïns del nostre poble. Els reunits, en atenció a l’interès i 
caràcter públic de la tasca que desenvolupa l’esmentada en-
titat, prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN atorgar a 
l’Assemblea Local de la Creu Roja de Llagostera–Cassà una 
subvenció d’import 850.-€, en concepte de col·laboració mu-
nicipal en les despeses indicades de manteniment del trans-
port sanitari, fent constar expressament que en la quantitat 
concedida s’han de considerar inclosos els possibles costos 
derivats dels serveis que es puguin dur a terme en el munici-
pi de Campllong amb motiu de la celebració d’actes públics i 
populars (Fira Comarcal de Primavera, Festa Major, etc.).

Obres d’arranjament del camí de Llebrers de Cas-
sà de la Selva a Fornells de la Selva. Adjudicació

Vist l’estat actual del tram del camí que comunica el veïnat de 
Llebrers, de Cassà de la Selva,  amb el poble de Fornells de 
la Selva, que discorre en  terme municipal de Campllong i, en 
el qual, en els darrers anys s’ha dut a terme diverses actua-
cions de condicionament per al seu futur asfaltat. Considerant 
que, en el moment present, resulta necessari de concloure 
les actuacions de preparació exposades sense més demo-
ra. Vistos els pressupostos i altra documentació que figura a 
l’expedient, aportada a l’efecte per sengles empreses espe-
cialitzades en treballs del tipus indicat i atenent l’informe lliurat 
al respecte per l’arquitecte tècnic municipal Sr. Lluís Galià i 
Arpa, en data �4.04.�006, segons el qual l’oferta més avan-
tatjosa és la formulada per l’empresa XAVIER ALSINA, S.A; 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, a proposta de 
l’Alcaldia, ACORDEN adjudicar a la companyia XAVIER AL-
SINA, S.A. (NIF: A-17��8131), els treballs d’arranjament del 
camí de Llebrers a Fornells de la Selva, que resten detallats 
en oferta formulada amb data 16 de febrer per un import total 
de 32.217,45.-€., IVA inclòs, que serà a càrrec de la partida 
06.5.610 del pressupost de l’exercici.
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Pressupostos participatius. Obres de construc-
ció de passallissos. Adjudicació

Atenent el resultat de la consulta popular formulada recent-
ment en aplicació dels criteris de màxima participació quant 
a la distribució dels recursos municipals –pressupostos 
participatius–, que ha comportat l’atribució d’un import de 
1.595,74€ per a actuacions de construcció de passallissos a 
les lleres de les rieres. Vist el pressupost aportat l’empresa 
GERMANS CANYET XIRGU, S.L. (núm. 047/06), referit a 
treballs de construcció d’un passallís sobre la riera de Can 
Guitó, segons detall que en el mateix s’hi indica i d’import 
de 1.480,34.- €. sense IVA, els reunits, prèvia deliberació i 
per unanimitat, a proposta de l’Alcaldia, ACORDEN aprovar 
el pressupost al·ludit i adjudicar a la companyia GERMANS 
CANYET XIRGU, S.L. l’execució dels treballs exposats, de 
construcció d’un passallís sobre la riera de Can Guitó, pel 
preu detallat de 1.480,34.-€, més IVA.

Despatx ordinari

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

De la Secretaria General de la Diputació de Girona, de tra-
mesa d’acord adoptat de suport als mitjans de comunicació 
públics en català.

De l’Ajuntament de Caldes de Malavella, d’informació de l’acord 
de Ple referent a les al·legacions presentades respecte del Pla 
d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC).

De l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, d’informació de 
l’acord de la Junta de Govern referent a noves al·legacions 
i aclariments presentats respecte del Pla d’Infraestructures 
de Transport de Catalunya (PITC).

De la Direcció General de Cooperació Cultural de la Genera-
litat de Catalunya, de tramesa de díptic en el qual es detallen 
les convocatòries de subvencions d’enguany.

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa de la Guia per a 
la contractació de persones amb dificultats d’inserció laboral.

De l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de comunicació 
d’acord de la Junta de Govern referent a l’atribució de la 
quota supramunicipal dels Fons de Cooperació Local de 
Catalunya per l’any �006, a favor de la Mancomunitat de la 
Conca de l’Onyar.

Del Consorci Servei Comarcal de Recaptació, d’informació dels 
serveis d’atenció al públic en l’àrea de recaptació i cadastre.

Del Departament de Comerç Turisme i Consum de la Gene-
ralitat de Catalunya, d’informació d’una possible línia d’ajuts 
de l’àrea d’Artesania.

INAM Enginyeria, S.L., de sol·licitud d’informació referent al Pla-
nejament Urbanístic per a redacció de l’Estudi d’Impacte Am-
biental del projecte “Millora general. Variant de Llambilles”.

De la consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de 
tramesa de text íntegre del Pacte Nacional per a l’educació. 

De l’Agència Catalana de l’Aigua, de tramesa d’informació 
referent a la concessió d’aigües subterrànies de 4 pous, per 
emissió de l’empresa Joaquim Albertí SA.

Junta de Govern del dia 11 de maig de 2006

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 30.180,84 euros.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vistes les sol·licituds de llicència urbanística, i atenent el con-
tingut dels informes emesos al respecte pel tècnic municipal, 
prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN atorgar la lli-
cència interessada a Joaquim Albertí S.A. per a l’enderroc 
d’un mur de contenció de terres i explanació i moviment de 
terres per a la formació d’esplanada, en el futur vial carrer 
de la Pau. A Miquel Albertí per a la instal·lació d’una tanca 
metàl·lica de malla d’1,80 m. d’alçada per a tancament de 
finca. A Àlex Carrera per a la construcció d’un habitatge aï-
llat al  Carrer del Remei, 11.

Subvencions. Tràmits diversos

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. AJUTS PER 
ADEQUACIÓ I MILLORA D’ENLLUMENATS PÚBLICS 
MUNICIPALS.  SOL·LICITUD.

Vista la convocatòria d’ajuts formulada pel Consell Comar-
cal del Gironès, relativa a l’atorgament d’ajuts als ajunta-
ments de la comarca del Gironès per a inversions en projec-
tes d’adequació i millora d’enllumenats públics municipals 
i vista la memòria valorada del projecte “Remodelació de 
l’enllumenat públic de la zona de l’església”, d’import total 
d’execució per contracte 26.822,19.- €, IVA inclòs, vistes les 
bases reguladores que regeixen l’esmentada convocatòria, i 
considerant de gran interès poder reduir part de l’actual con-
sum energètic del servei municipal d’il·luminació exterior, els 
reunits prèvia deliberació i per unanimitat acorden aprovar la 
remodelació de l’enllumenat públic de la zona de l’església 
per un pressupost total previst de 26.822,19.- € IVA inclòs, i   
sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut en l’àmbit 
de la convocatòria exposada.
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Obres de pavimentació del camí de Llebrers de 
Cassà de la Selva a Fornells de la Selva. Adju-
dicació.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ “FONS DE 
SUBVENCIONS”. ACCEPTACIÓ I ATRIBUCIÓ

Vist l’estat actual del tram del camí que comunica el veïnat 
de Llebrés, de Cassà de la Selva,  amb el poble de Fornells 
de la Selva, que discorre en  terme municipal Campllong i  
en el qual, en els darrers anys, s’han dut a terme diverses 
actuacions de condicionament per al seu futur asfaltat. 

Considerant que, en el moment present, resulta necessari 
de concloure les actuacions de preparació exposades sense 
més demora.

Vistos els pressupostos i altra documentació que figura a 
l’expedient, aportada a l’efecte per sengles empreses es-
pecialitzades en treballs del tipus indicat i atenent l’informe 
lliurat al respecte per l’arquitecte tècnic municipal, segons el 
qual l’oferta més avantatjosa és la formulada per l’empresa 
XAVIER ALSINA, S.A.

Vista, igualment, la comunicació tramesa per la Diputació de 
Girona, de data �� de febrer, mitjançant la qual informa de 
l’atorgament a favor d’aquesta Corporació d’una subvenció 
d’import 15.025.-€, dins del programa de Cooperació Muni-
cipal “Fons de Subvencions”, els reunits, prèvia deliberació 
i per unanimitat, a proposta de l’Alcaldia, ACORDEN adjudi-
car a la companyia XAVIER ALSINA, S.A. (A-17��8131), els 
treballs de pavimentació del camí de Llebrer a Fornells de la 
Selva segons es detalla en l’oferta formulada amb data 16 
de febrer (núm. pressupost �9/06- FASE II), per un import 
total de 48.326,85.-€., IVA inclòs, que serà a càrrec de la 
partida 06.5.610 del pressupost de l’exercici.

Pressupostos participatius. Adquisició de 
llibres i similars

Atenent el resultat de la consulta popular formulada recent-
ment en aplicació dels criteris de màxima participació quant 
a la distribució dels recursos municipals –pressupostos 
participatius–, que ha comportat l’atribució d’un import de 
2.127,66.-  € per tal d’anar dotant de material necessari la 
sala d’estudi/biblioteca projectada al Local Social.

Vista l’oferta presentada a l’efecte per l’empresa DIGEC, 
SAU–ENCICLOPÈDIA CATALANA, en data �3 d’abril, per 
a l’adquisició de “La Gran Enciclopèdia Catalana, la enciclo-
pèdia temàtica i l’enciclopèdia del Súper 3”, per un import de 
4.028,98.- €.  IVA inclòs, i que figura incorporat a l’expedient, 
els reunits prèvia deliberació i per unanimitat, a proposta de 
l’Alcaldia, ACORDEN: autoritzar la compra a DIGEC, SAU–
ENCICLOPÈDIA CATALANA, de “La Gran Enciclopèdia Ca-
talana, la enciclopèdia temàtica i l’enciclopèdia del Súper 3”, 

segons oferta presentada en data �3 d’abril i per un import 
de 4.028,98.- €.  IVA inclòs, que serà a càrrec de la partida 
06.4.6�51 del pressupost de l’exercici.

Despatx ordinari

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

De l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, d’informació de la reunió 
sobre “El procés de descentralització de la salut a Catalun-
ya: els Governs Territorials de Salut i el món local”. 

Del vicepresident de la Diputació de Girona, de tramesa de 
felicitacions per l’organització de la XXIV Fira Comarcal de 
Primavera.

Del Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona, 
de recordatori de la justificació abans del 20 de juliol de la 
subvenció per a la instal·lació solar tèrmica ACS al pavelló.

Del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Ge-
neralitat de Catalunya d’agraïment de les atencions rebudes 
durant la XXIV Fira Comarcal de Primavera.

Del Consell Comarcal del Gironès  de tramesa de les dades 
dels serveis de recollida selectiva del primer trimestre del �006.

Del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Gene-
ralitat de Catalunya, d’informació del nou servei d’accés a la 
informació meteorològica mitjançant el telèfon.

Del Consell Comarcal del Gironès de presentació del projec-
te “L’escola de Teatre del Gironès”, a fi de poder valorar la 
possibilitat d’acollir una nova aula en aquest municipi.

De la Direcció General del Medi Natural, de tramesa de  cò-
pia de la resolució de data 3 d’abril, d’aprovació del pla trien-
nal de tala, poda i estassada de vegetació per al manteni-
ment de línies elèctriques aèries propietat de Fecsa Endesa 
anys �006-�008.

Del Departament de Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, d’informació de la tramesa 
a la Secretaria General del Departament d’una proposta de 
resolució d’inclusió al PUOSC �006, el projecte de portada 
d’aigua potable als veïnats del municipi.

Del Consell Comarcal del Gironès, de proposta de taller de 
memòria per a la gent gran de la comarca.

De la Secretaria de Famílies i d’Infància del Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, de trame-
sa del document “Bases per a un projecte de Llei d’infància 
de Catalunya, un document per al debat”.
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Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa de díptics de 
la guia Gironès jove per a difusió.

De La Salle de Cassà de la Selva, d’informació de la cele-
bració dels actes commemoratius del 1�5 anys de la Funda-
ció del col·legi.

El Sr. Alcalde informa de la comunicació tramesa pel Con-
sell Comarcal del Gironès, referent a la segona fase de la 
campanya de prevenció de residus, la qual es desenvolupa-
rà en tres projectes concrets en tres àmbits de la població: 
els comerços, les escoles i la ciutadania; aquest projecte es 
presentarà conjuntament entre els municipis del Gironès que 
en vulguin formar part, a la convocatòria d’ajuts de l’Agència 
Catalana de Residus (Resolució MAH/1�54/�006), per la qual 
cosa sol·liciten l’acreditació per tal que el Consell pugui actuar 
en nom i representació de l’Ajuntament de Campllong.

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden co-
municar l’interès de la corporació a participar en la campan-
ya exposada i per, tant, donen la seva conformitat per tal que 
des del Consell Comarcal del Gironès actuï en nom i repre-
sentació d’aquest consistori davant la convocatòria d’ajuts 
de l’Agència Catalana de Residus.

Junta de Govern de 8 de juny de 2006

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Previ detallat examen, els reunits acorden l’autorització, dis-
posició i ordenació de despeses per un total de ��.569,43 
euros.

Expedients de llicències urbanístiques

Vista la sol·licitud de llicència urbanística, i atenent el con-
tingut de l’informe emès al respecte pel tècnic municipal, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, ACORDEN 
atorgar la llicència interessada a Antonio Molina Ratia per a 
l’execució de les obres de la 1a fase de rehabilitació del Mas 
Tomàs, situat al Veïnat de Can Falgueres, 4–Can Tomàs.

Subvencions. Tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PER L’EDICIÓ DEL 
BUTLLETÍ MUNICIPAL EL GRA I LA PALLA. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea de Cultura–Unitat 
de Publicacions de la Diputació de Girona, per informar de 
l’atorgament de la subvenció de 1.202 euros per al finança-
ment de les despeses derivades de l’edició del Butlletí El 
Gra i la Palla per al �006, els reunits acorden acceptar-la.

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SUBVENCIÓ 
XXIV FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA �006. 
ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Gironès, 
d’informació de l’atorgament de la subvenció de �.000 euros 
concedida per al finançament de les despeses d’organització 
de la �4ena Fira Comarcal de Primavera, prèvia deliberació i 
per unanimitat, els reunits ACORDEN acceptar-la.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL 
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIVIL

El Sr. Alcalde informa als assistents de la comunicació tra-
mesa per la Generalitat de Catalunya–Direcció General 
d’Emergència i Seguretat Civil, d’informació de l’atorgament 
d’una subvenció d’import 974.- €, destinada a l’elaboració, 
actualització o revisió i implantació del Pla de Protecció Civil 
del municipi. Els reunits se’n donen per assabentats i acor-
den, per unanimitat, acceptar l’ajut econòmic concedit.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. PLA DE RESTAURACIÓ DE 
MONUMENTS �006. AL·LEGACIONS A LA RESOLUCIÓ.

Vist l’acord del Ple de la Diputació de Girona del dia �3 de 
maig proppassat referent a l’aprovació del Pla de Restaura-
ció de Monuments �006. 

Atès que l’Ajuntament de Campllong va presentar una 
sol·licitud per tal de participar a la convocatòria d’ajuts per a 
la restauració de l’església de Campllong, a la qual no s’hi 
ha atorgat cap ajut, quedat exclosa del Pla esmentat per a 
aquest exercici �006.

Atès que en l’exercici �004 i �005, amb càrrec al mateix Pla, 
la Diputació de Girona va concedir uns ajuts de 20.000.- € i 
25.000.- € respectivament, i que, segons compromís mani-
festat en conversa mantinguda l’any �004, l’aportació total 
de la Diputació a la repetida obra assoliria el 33,33% del seu 
cost total, sempre i quan les obres es duguessin a terme a 
curt termini, ja que moltes vegades succeïa que municipis 
amb subvencions concedides les obres es demoraven molt 
o no es realitzaven; per tant, en aquest sentit, Campllong va 
complir i va iniciar les obres, les quals ara quedarien para-
des per manca de finançament. 

Atès que, enguany, en la sol·licitud que es va plantejar al 
Pla, es xifrava la subvenció en 19.754,24.- €, a fi de con-
solidar així el percentatge indicat del finançament (20.000 
+ 25.000 + 19.754,24 = 64.754,24.- €) (cost total de l’obra 
segons projecte 194.262,72.- €), que es precisa per poder 
finalitzar l’execució del projecte de forma completa dins 
d’aquest mateix any, quantitat que resulta absolutament ne-
cessària per tal d’evitar els increments de costos que com-
portaria la realització fraccionada de les obres (muntatge de 
bastides, etc.). 
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Atenent els acords sobre el finançament de l’obra que es 
van determinar en el seu moment per part de l’Ajuntament 
de Campllong (33,33%), el Bisbat de Girona–la Parròquia 
de Campllong (33,33%) i la Diputació de Girona (33,33%), 
els quals van fer possible que durant el �005 s’iniciessin les 
obres, s’han anat complint rigorosament tal com s’ha dit, i 
s’han abonat al contractista totes les certificacions lliurades.

Atès que en el present estat d’execució de les obres, falli 
la part de finançament corresponent a la Diputació, repre-
senta un forat econòmic impossible de fer front a causa 
de la insuficiència de recursos propis. 

Els reunits prèvia deliberació i per unanimitat ACORDEN: 

Sol·licitar a la Diputació de Girona la revisió de la resolu-
ció de atorgament d’ajuts del Pla de Restauració de Monu-
ments per al �006 i la inclusió de les obres d’arranjament 
de l’església parroquial de Campllong, en els mateixos 
termes de la sol·licitud presentada a aquest efecte en 
data �8 de febrer de �006.

Local social. Subministrament de mobiliari. 
Convocatòria de concurs públic

Atenent la necessitat de procedir a l’equipament del Local 
Social, adquirint a l’efecte els elements pertinents de mo-
biliari, etc., els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, 
ACORDEN aprovar l’expedient instruït per a la contrac-
tació del subministrament mobiliari de les dependències 
del Local Social i autoritzar la despesa que se’n deriva, 
d’import 54.262,54.-€,  amb càrrec a la partida 06.4.6251 
del pressupost de l’exercici i convocar concurs públic, pel 
procediment obert, per a l’adjudicació del contracte ex-
posat. 

Contractació del servei del Casal d’Estiu 
Campllong 2006. Adjudicació.

Vist l’expedient instruït per a l’adjudicació del contracte per 
a prestació del servei de casal d’estiu, en aquest munici-
pi, vistos els pressupostos i altra documentació que figura 
a l’expedient, aportada a l’efecte per sengles empreses 
especialitzades en treballs del tipus indicat i atenent que 
l’oferta en el seu conjunt més avantatjosa per als usuaris 
i per tant per als interessos municipals, és la formulada 
per l’empresa E-� PROMOCIÓ DEL LLEURE I L’ESPORT 
S.L., els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, a pro-
posta de l’Alcaldia, ACORDEN contractar la prestació del 
servei casal d’estiu, en aquest municipi, amb l’empresa 
E-� PROMOCIÓ DEL LLEURE I L’ESPORT, per conside-
rar la seva oferta la més avantatjosa en el seu conjunt, de 
totes les presentades.

També es decideix contractar amb l’empresa EUREST CO-
LECTIVIDADES, S.A.  la prestació del servei de menjador 

per al casal d’estiu, pel preu total de 2,67.- €/menú i 12.- €/
dia pel servei de transport i recollida (preus sense IVA).

Despatx ordinari

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

De la Direcció General de Qualitat Ambiental del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, d’informació de la proposta d’ordenació 
dels emplaçament a la comarca del Gironès de les 
instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació.

De la Direcció General d’Administració Local del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, de tramesa d’informe favorable 
a la alienació de tres solars de sòl industrial situats al 
carrer de la Riera, 6,8,10.

De la Direcció General d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per comunicar acord de la comissió territorial 
de data �0 d’abril de denegació del projecte per a la con-
solidació i ampliació del mas Canyet de Campllong.

De l’Agència Catalana de l’Aigua per trametre resposta a 
les al·legacions presentades a PSARU �005.

Del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de 
comunicació del canvi de destinació de l’aportació efec-
tuada a la Campanya d’emergència a l’Iran a la Millora 
de l’atenció sanitària i nutricional per als habitants del 
territori de Befale II–Baringa, i tramesa d’informe final de 
l’actuació.

Del Síndic de Greuges de Catalunya, de tramesa de car-
tell informatiu del “Relat dels drets i deures de les perso-
nes del Món Rural”.

De LOCALRET per informar de la redacció del Codi de 
bones pràctiques per al desenvolupament de les xarxes 
de telefonia mòbil.

De la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Cata-
lana, d’informació de l’organització d’una nova edició del 
Correllengua i tramesa de proposta d’adhesió.

Del Bisbat de Girona per informar de la impossibilitat 
de signar un conveni per a rehabilitació de l’església de 
Campllong que preveiés una “cessió d’ús” segons petició 
de la Diputació de Girona; i que el Servei diocesà del pa-
trimoni històric arquitectònic farà un estudi per avaluar-ne 
l’estat i programar la seva conservació.
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Del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicio-
nal Catalana de la Generalitat de Catalunya, d’informació 
d’una nova edició de l’Escola d’estiu de la FestCat.

Del Consell d’iniciatives Locals per al Medi Ambient–CIL-
MA, per convocar a la celebració de l’Assemblea General 
del Consell.

D’Òmnium Cultural, per sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament 
a la seva institució.

De LOCALRET, per convocar a sessió de treball referent 
a l’ordenació ambiental de les infraestructures de telefo-
nia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

De CC.ONG, per informar de la campanya de recolli-
da de fons en benefici dels damnificats del terratrèmol 
d’Indonèsia.

Del Consorci de la Costa Brava, d’informació de l’acord de 
la comissió de govern d’autorització de subministrament 
temporal d’aigua potable de la xarxa d’abastament de Costa 
Brava Centre als municipis de Riudellots i Campllong.

De l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de comunicació 
d’acord referent a l’autorització de la connexió de la xarxa 
de subministrament d’aigua potable del Consorci Costa-
Brava, per tal d’aclarir si la condició de no subministra-
ment durant els mesos d’estiu que actualment s’estableix 
en funció de les limitacions de diàmetre de la conducció, 
es mantindran un cop executades les obres de millora de 
la xarxa d’abastament que ha de realitzar l’ACA i que es 
considera que restaran finalitzades l’any �008.

De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, d’informació de 
l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal al qual es concedeix audiència en l’expedient.

El Sr. Alcalde informa de la comunicació tramesa pel 
Consell Comarcal del Gironès, referent a la campanya 
d’ambientalització de festes populars; aquesta campan-
ya té l’objectiu de donar suport a l’organització de les 
festes populars i fer-les més sostenibles, amb la reduc-
ció d’envasos d’un sol ús, la reutilització i el reciclatge, 
l’estalvi de recursos energètics, la minimització de la con-
taminació acústica i la promoció de l’educació ambiental, 
mitjançant vaixelles compostables, gots reutilitzables, 
material informatiu i un equip d’educadors ambientals. El 
projecte es presentarà conjuntament entre els municipis 
del Gironès que en vulguin formar part, a la convocatòria 
d’ajuts de l’Agència Catalana de Residus (Resolució 
MAH/1�54/�006), per la qual cosa sol·liciten l’acreditació 
per tal  que el Consell pugui actuar en nom i representa-
ció de l’Ajuntament de Campllong.

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 

comunicar l’interès de la corporació a participar en la 
campanya exposada i,  per tant, donen la seva confor-
mitat per tal que des del Consell Comarcal del Gironès 
actuï en nom i representació d’aquest consistori davant 
la convocatòria d’ajuts de l’Agència Catalana de Residus, 
palesant l’interès del consistori en posar el màxim esforç 
de la campanya en el desenvolupament de les Festes i 
activitats organitzades a Campllong, però sobretot en els 
de la XXV Fira Comarcal de Primavera, que se celebrarà 
a Campllong el dies 14 i 15 d’abril de �007; pensant que 
un acte tan multitudinari com és la Fira, és un lloc molt 
adient per dur a terme una campanya en el sentit expo-
sat, i donar-ne una difusió molt extensa. 

Igualment, el Sr. Freixas informa de la comunicació tra-
mesa per la Fundació Esclerosi Múltiple, per sol·licitar 
col·laboració econòmica per a la campanya “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple”. Els reunits se’n donen per assaben-
tats i acorden atorgar un ajut de 110.- €, amb la finalitat i 
destinació exposada.
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Convocatòria per a la concessió
d’ajuts de suport econòmic a persones 

amb dependència - Any 2006 -
Considerant les greus dificultats de tots tipus que pateixen 
aquelles famílies que tenen entre els seus membres algu-
na persona en situació de dependència greu, ja sigui per 
causes  físiques, psíquiques o de vellesa, i amb l’objectiu 
de donar suport solidàriament i des de l’àmbit municipal a 
aquells casos que puguin valorar-se com de major neces-
sitat en tots els aspectes, s’ha considerat adient de formu-
lar un programa d’ajuts econòmics adreçat específicament 
a atendre necessitats concretes en aquests supòsits.
Poden sol·licitar aquests ajuts les persones resi-
dents a Campllong, que compleixin les condicions que 
s’especifiquen en les bases adjuntes.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 
d’octubre de �006.

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DE SUPORT 
ECONÒMIC A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA - ANY �006

1. OBJECTE DELS AJUTS
Atorgament d’ajuts a persones amb dependències greus 
en el seu propi entorn social i familiar habitual, respectant 
la voluntat de permanència en el seu domicili.

�. RECURSOS DISPONIBLES 
La partida del pressupost de l’any �006 amb càrrec a la 
qual s’imputaran els ajuts corresponents a aquesta convo-
catòria és la núm. 06.3.480.
La quantia màxima inicialment disponible per a l’exercici 
actual és de 18.38�,98 euros.
No obstant, el crèdit  indicat es podrà modificar amb sub-
jecció a la normativa vigent.

3. DESTINATARIS
Persones residents al municipi de Campllong, amb nivells 
de dependència sever o moderat, que compleixin els re-
quisits establerts en aquestes  bases.

4. REQUISITS PER PODER SOL·LICITAR ELS AJUTS
• Cal acreditar la residència en el municipi de Campllong 
en la data de formulació de la sol·licitud, així com en els 
quatre anys anteriors i de forma continuada.
• El sol·licitant/beneficiari no ha de percebre ingressos su-
periors a 15.000 €/any i cal acreditar-ho en la forma que 
s’indica en el paràgraf  7.
• S’ha de presentar un nivell de dependència sever o mo-
derat, en aplicació dels barems que a continuació es deta-
llen i segons valoració dels professionals de l’Àrea Bàsica 
d’Atenció Social Primària i facultatius de la xarxa pública 

de salut (informe mèdic, si s’escau).

 AVD CC ND
 + 75  Sever
 - 15 0 a � Sever
 51 a 75 0 a 3 Sever
 15 a 50 0 a � Sever
 51 a 75 4 a 7 Moderat
 15 a 50 3 a 4 Moderat

AVD= Activitats vida diària; CC= Capacitat cognitiva; ND= 
Nivell de dependència

El nivell de dependència per a les activitats de la vida diària 
(AVD) es valorarà d’acord amb el que disposa l’Ordre 
BEF/468/�003, de 10 de novembre, per la qual es regula 
el procediment d’accés als serveis i programes d’atenció a 
la gent gran gestionats per l’ICASS.
La capacitat cognitiva es valorarà d’acord amb el Qüestionari 
de valoració de l’estat mental (SPMSQ, Pfeiffer 1975).

5. SUPÒSITS EXCEPCIONALS
Podran concedir-se els ajuts previstos per aquesta convo-
catòria, amb caràcter excepcional, malgrat que no es com-
pleixin tots els requisits exigits per a la seva concessió, 
sempre que s’acreditin de manera fefaent, en la sol·licitud, 
la concurrència de circumstàncies de marcada necessitat, 
i que aquestes circumstàncies, d’acord amb l’informe dels 
Serveis Socials d’Atenció  Primària ho justifiquin suficient-
ment.

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 
Els interessats o els seus legals representants hauran de 
formular la corresponent sol·licitud davant l’Ajuntament i 
en el termini que a  aquest efecte s’estableixi en l’acord de 
convocatòria dels ajuts.

7. DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
• Fotocòpia DNI del beneficiari.
• Certificat d’empadronament i de convivència amb tots els 
membres de la seva unitat familiar.
• Resolució judicial que acrediti la representació legal, si 
s’escau.
• Dades econòmiques referides exclusivament al bene-
ficiari: fotocòpia última declaració de renta o, si no se’n 
fa, certificat o justificant  d’ingressos, prestacions econò-
miques públiques o privades, retribucions en diners, etc. 
emesos per la Seguretat Social o altres administracions o 
organismes públics o privats.
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• Declaració jurada en el sentit que no es perceben altres 
ingressos que els declarats.
• Detall de necessitats concretes a atendre amb l’ajut que 
se sol·licita i del seu cost.

8. ÒRGAN COMPETENT PER A L’ATORGAMENT DELS 
AJUTS
L’atorgament dels ajuts correspondrà a la competència de 
la Junta de Govern municipal, sempre prèvia valoració i 
a proposta del regidor encarregat de l’àrea de benestar i 
serveis socials.

9. PROCEDIMENT
Un cop formulada la sol·licitud, aquesta serà valorada per 
l’equip professional dels Serveis Socials Primaris, que deter-
minaran el grau de dependència que presenta el sol·licitant i 
l’acompliment de la resta de requisits especificats en aques-
tes bases i n’elevaran informe a fi que el regidor encarregat 
de l’àrea de benestar i serveis socials, pugui formular la pro-
posta detallada en el paràgraf precedent.

10. QUANTIA
La quantia màxima de l’ajut de suport a les persones amb 
dependència serà de 3.000 €/ any/beneficiari. 
Els ajuts econòmics s’abonaran per mesos o trimestres 
vençuts després d’aprovar-se la seva concessió i directament 
a la persona amb dependència o al seu representant legal.
L’import de l’ajut es determinarà en funció dels paràmetres 
que seguidament es detallaran, s’aplicaran criteris de pro-
porcionalitat respecte de la xifra màxima establerta de 3.000 
€/any/beneficiari i sense que en cap cas la suma de l’ajut 
atorgat i dels altres ingressos que percebi el beneficiari per 
qualsevol concepte, puguin excedir de 15.000€/any:
• Import dels ingressos totals percebuts pel beneficiari, per 
qualsevol concepte i al llarg de l’exercici anterior.
• Grau de dependència apreciat, segons valoració dels 
Serveis Socials d’Atenció Primària, en aplicació dels bare-
ms establerts al paràgraf 4 d’aquestes bases.

11. JUSTIFICACIÓ
La justificació del compliment de la finalitat i de l’aplicació 
dels ajuts econòmics atorgats a l’empara d’aquestes ba-
ses, s’haurà d’efectuar pels beneficiaris dins del mes de 
gener de l’any següent al de la percepció de l’ajut, amb 
aportació de la documentació acreditativa de les despeses 
efectuades segons proposta presentada en el moment de 
la sol·licitud.

1�. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFI-
CIÀRIES
La persona amb dependència o, si s’escau, el seu repre-
sentant legal, ha de comunicar a la Corporació qualsevol 
variació que es produeixi en la seva situació personal o 
patrimonial o en la de la seva família, que pugui ser causa 
de suspensió o pèrdua dels ajuts.
Les persones beneficiàries dels ajuts d’aquest programa 
han de facilitar tota la informació que els sigui requerida 
per part de l’Ajuntament de Campllong, directament o per 
mitjà dels Serveis Socials d’Atenció Primària.

13. CONTROL 
La Corporació podrà revisar les subvencions ja concedides 
i modificar-ne la resolució de concessió en cas d’alteració 
de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.
L’ajut econòmic es deixarà de percebre des del moment en què 
no es compleixin els requisits que exigeixen aquestes bases.

14. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades de caràcter personal que s’hagin de facilitar per 
a l’obtenció dels ajuts s’inclouen en el fitxer automatitzat, 
creat per l’Ajuntament de Campllong, per al seguiment dels 
tràmits, actuacions i l’exercici de les seves competències i 
funcions. En la gestió d’aquest fitxer i en el tractament de 
dades es compleixen els requeriments i exigències de la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades.
En qualsevol moment es pot exercir el dret d’accés, rectifi-
cació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, tot adreçant-se 
a l’Alcalde-President de l’Ajuntament.

Local Social de Campllong 

El Local Social de Campllong ja és una realitat. Aquest es-
tiu s’acabaran les obres i ja s’ha convocat concurs públic 
per a la compra del mobiliari i, igualment, aquest juliol, s’ha 
convocat concurs públic per a l’adjudicació de la conces-
sió administrativa temporal per a la gestió i explotació de 
l’espai destinat al bar-restaurant.
La inauguració està prevista per a principis de setembre, 
i donarà pas a una nova etapa de la vida dels veïns de 
Campllong, ja que el Local Social pretén ser un punt de 
cohesió social de tots el campllonencs, un edifici on s’hi 
duran a terme actes culturals, un espai de consulta amb 
biblioteca i telecentre, en definitiva, un lloc de trobada i on 
s’hi puguin dur a terme activitats diverses.
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Pla d’Ordenació Urbanística de 
Campllong

Durant el mes de maig, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
inicialment la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística de 
Campllong, el qual es va posar a exposició pública fins 
al dia 11 de juny. Aquesta revisió del pla incorporava les 
adequacions resultants de les al·legacions plantejades en 
l’anterior tràmit d’informació pública. I per tal de fer-lo més 
coneixedor es van programar quatre taules rodones amb 
els veïns, dirigides per l’arquitecte redactor, per complir el 
procés d’informació i participació dels veïns. 
Un cop acabada l’exposició pública, els tècnics redactors 
van valorar les poques al·legacions presentades, moltes 
de les quals es referien a errors en els mesuraments dels 
catàlegs de masies, i es va procedir a la seva aprovació 
provisional que va tenir lloc en el passat Ple municipal del 
dia 6 de juliol. Actualment resta pendent de l’aprovació de-
finitiva per part dels serveis d’urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya.

Arranjament i millora de camins 
veïnals

Recentment s’han realitzat diverses actuacions de millo-
ra en els camins veïnals del municipi; concretament s’han 
reparat els flonjalls de diversos camins (camí de Sant An-
dreu, camí del cementiri, camí de Can Canyet i camí de 
la Bruguera) i també al passeig de Campllong, on s’hi ha 
construït un pas elevat per tal de reduir la velocitat dels 
vehicles. 
També s’ha dut a terme l’asfaltat del camí que comunica 
el veïnat de Llebrers de Cassà de la Selva, amb Fornells 
de la Selva, al seu pas pel veïnat de la Bruguera de Cam-
pllong, on també s’hi ha realitzat un pas elevat per reduir 
la velocitat de vehicles.
Amb aquesta actuació s’han finalitzat les obres de condi-
cionament i millora del camí de Llebrers a Fornells, obra 
reclamada diverses vegades pels veïns, ja que pel notable 
augment del trànsit en aquest camí, a causa dels vehicles 
que intenten esquivar els continus embussos que es pro-
dueixen en les vies principals, es provocaven molèsties 
per sorolls i pols als habitatges propers del camí. 

Pavelló Esportiu. Instal·lació solar 
tèrmica per a aigua calenta

Seguint la política energètica de la Generalitat de Cata-
lunya, la qual es basa en la racionalització de la utilització 
de l’energia, fomentant les actuacions l’estalvi i eficiència 
energètica, així com la promoció de l’aprofitament dels 
recursos energètics renovables; l’Ajuntament, conside-
rant absolutament necessari adaptar els edificis i serveis 
municipals i així actuar conseqüentment amb l’esmentada 
política d’estalvi i eficiència energètica, i amb les ajudes de 
les administracions, ha dut a terme recentment les obres 
per a una instal·lació solar tèrmica per a aigua calenta al 
Pavelló esportiu. 
La instal·lació té 1� panells solars i � acumuladors de 800 
litres  i cobrirà les necessitats derivades de la producció 
d’aigua calenta sanitària del pavelló esportiu.

Actuació dels  Marrecs de Salt 
Els Marrecs de Salt van fer una actuació castellera a Cam-
pllong el passat diumenge dia �8 de maig. L’actuació, 
acompanyada pels grallers, formava part dels actes pro-
gramats per la marató castellera del Gironès, en la qual 
els Marrecs van realitzar diverses actuacions el mateix dia 
a diversos municipis del gironès. 

Retransmissió de la gran final de 
la Champions
El dimecres 17 de maig, els joves de Campllong i 
l’Associació Esportiva de Campllong van organitzar al 
pavelló esportiu la  retransmissió de la Gran Final  de la 
Champions entre el Barça i l’Arsenal. 
El partit va ser vist per uns 250 aficionats, entre veïns de 
Campllong i dels pobles veïns, i es van viure moments 
emocionats amb l’alegria de la majoria dels assistents per 
la victòria del Barça.

Revetlla de Sant Joan
Unes �00 persones es van congregar a la pista de davant 
de l’Ajuntament per celebrar la revetlla de Sant Joan. El so-
par va estar acompanyat del continu esclat dels petards que 
la canalla i no tan canalla anaven encenent contínuament.
La coca i el cava no hi van faltar, igualment que la música amb 
una disco-mòbil, i la ballaruga a càrrec dels assistents. 
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Casal d’estiu
Un any més ha començat el casal d’estiu de Campllong. 
Enguany, i seguint les pautes dels darrers anys, les ins-
cripcions s’han tancat amb 50 nens, de 3 a 1� anys, que 
realitzaran activitats des de l’última setmana de juny fins a 
la primera de setembre. 
A diferència dels altres anys, la direcció i coordinació co-
rrerà a càrrec de la empresa E-� i les tasques que s’hi 
duran a terme seran entorn al circ al juliol i amb temes 
relacionats amb elements de la natura a l’agost.

El bon temps va acompanyar els dies de la Fira
El bon temps va acompanyar les dues jor-
nades de la fira, nombrosos visitants es van 
apropar a Campllong per gaudir de totes les 
activitats programades. En el primer dia, des-
prés de la inauguració per part del conseller 
Joaquim Nadal, va tenir lloc el tercer concurs 
de pintura ràpida. També es va celebrar  el 
1r concurs morfològic de burro català i el 
9è concurs  de paletes. També hi va haver 
la tractorada de tractors antics, un concurs 
de miniexcavadores, el trofeu d’agility i una 
gran concentració de cavalls.

El segon dia va tenir lloc el �4è concurs mor-
fològic de vaques de raça frisona, en el qual 
hi van participar 10 granges. També es va 
celebrar el 24è concurs de treball monogràfic 
de ramat i gos d’atura català. En el concurs 
de ramat de Campllong sols es permet la 
participació de la raça gos d’atura català, el 
qual el fa molt característic. 105 persones, 
entre petits i grans, van participar en el con-
curs de munyir a mà. Recordem que aquest 
concurs no es realitza amb animals vius, sinó 
que són unes vaques de cartró-pedra prepa-
rades per poder munyir-les contínuament.
Enguany s’ha celebrat el 1r Concurs del pa-
gès de ferro. 7 parelles han participat en les 
proves preparades pels amics de l’esport 
rural del Pla de l’estany. Tot seguit, s’ha rea-

litzat la popular cursa de cantines, amb �0 
participants en la categoria d’homes i 6 en la 
categoria de dones. 
Una altra novetat ha estat el 1r campionat 

d’habilitat amb tractors amb �8 participants 
distribuïts en dues categories de fins a 18 
anys i de 18 anys en endavant. 
Es calcula que enguany han passat per la 
Fira Comarcal de Campllong un total de 

�5.000 visitants.
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50 anys de sacerdoci de
Mn. Josep Buch

El passat diumenge 9 de juliol, Mn. Josep Buch, rector 
de Campllong, va rebre la felicitació dels parroquians de 
Campllong amb motiu del seu 50è aniversari de dedicació 
al sacerdoci. 
Els actes es van dur a terme durant la missa del diumen-
ge, acompanyada per la Coral de Sant Andreu Salou i va 
finalitzar amb un refrigeri als jardins de l’església per a tots 
els assistents. 
A Mn. Josep se’l va obsequiar amb una placa commemo-
rativa de la diada i l’edició d’un tríptic on resumia breument 
els seus 50 anys de dedicació a l’església.

Festa Major. Avanç del Programa d’Actes

DISSABTE, 19 

Durant tot el dia, �n torneig 3x3 de futbol sala
(veure programes a part)

DIVENDRES, 25 

TARDA
Repicament de campanes d’inici de la Festa Major

NIT
10 h. - Cantada d’havaneres a càrrec del grup 
TERRA ENDINS DE GIRONA
Obsequi de cremat per a tots els assistents

1� h. – CONCERT amb els grups
BURMAN FLASH, FRENÈTIC I ZEDNA
En acabar, gran botifarrada popular

DISSABTE, 26

TARDA
3 h. –  5è 3X3 de bàsquet (veure programes a part)
5 h. – Animació infantil a càrrec de 
EL SINGLOT

NIT
�/4 de 1� – Ball amb l’actuació de l’orquestra 
SETSON 

Tot seguit – DJ. TARANTINO

DIUMENGE, 27

MATÍ
11 h. – Missa, vermut i tres sardanes a càrrec de la
COBLA ORQUESTRA AMOGA 

TARDA - NIT
5 h. – Animació infantil a càrrec de 
JORDI PATXECO
5 h. – Competició d’scalextric per a adults
6 h. – Cercavila de gegants i capgrossos de Riudellots
7 h. – Sardanes i, tot seguit, ball amb la
COBLA ORQUESTRA AMOGA

DILLUNS, 28

MATÍ
11 h. – Exhibició i classe de funky 

TARDA 
5 h. – Ruta amb bicicleta pel poble.
Hi haurà berenar per a tots els assistents

NIT
10 h. – Teatre amb la companyia Cràtula Teatre amb l’obra:
EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT

DISSABTE, 2

NIT
�/4 de 10 – SOPAR DE GERMANOR
Tot seguit, ball amb el TRIO BONNIE & CLYDE

DIUMENGE, 3

11 h. – Partit de futbol sala entre casades i solteres
�/4 d’1 – Partit de futbol sala entre casats i solters
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Oficines municipals 97� 46 15 04
Fax oficines municipals 97� 46 34 08
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a �, 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 97� 46 15 04 
Dijous, de 6 a 8 de la tarda a l’Ajuntament
Pavelló 97� 46 15 04 
(per reserves de pista cal trucar a l’Ajuntament) 
Jutjat de pau (Llagostera) 97� 80 57 56 
Serveis socials (Cassà) 97� 46 08 51 
Parròquia de Campllong 97� 46 1� 96 
Cementiri municipal 97� 46 15 04
Poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament
Servei de classes de reforç per a nens  97� 46 15 04 
Poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament
Assistència sanitària - CAP Cassà 97� 46 38 8� (83) 

Prodaisa (aigües) 97� �0 �0 78
Enher (avaries) 900 77 00 77
Enher (atenció al client) 900 70 70 70
Oficina Enher Girona  97� �0 �0 70

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

Comarcal del Gironès. 17003 GIRONA 97� �0 64 41 
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h. i  Fax 97� �1 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 97� 83 �� ��
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:

Segona campanya d’implantació
del compostatge casolà

Avalats per l’èxit de la campanya del �005, Campllong 
posa en marxa la segona campanya de Compostatge Ca-
solà per aquest �006.
El compostatge casolà és una pràctica senzilla i còmode 
amb la qual podem transformar tots els residus orgànics 
que produïm a casa en compost, un adob natural d'aspecte 
idèntic a la terra vegetal. Aquest procés de transformació 
es realitza amb l'ajut del compostador, un recipient dis-
senyat per a que el compostatge es realitzi sense pudors, 
mosques o mal aspecte.
Per apuntar-vos podeu utilitzar un dels tríptics d'inscripció 
que trobareu a l'Ajuntament, podeu trucar directament 
a l’Ajuntament per informar-vos (97�461504). Les ins-
cripcions es poden fer fins al 30 de setembre de �006.

Una vegada us inscriviu, els promotors de compostatge 
es posaran en contacte amb vosaltres per tal d'informar-
vos sobre la mida de compostador més adient, i durant 

el procés, rebreu tres visites 
d’assessorament: la primera 
per a la instal·lació del com-
postador, la segona al cap 
de dos mesos pel seguiment 
i la tercera als set mesos per 
tal de fer la primera collita de 
compost.

L'Ajuntament subministra tres 
mides de compostador i no-
més és subvencionable un 
compostador per habitatge.
La fiança és de 30, 60 o 90 euros segons la mida del com-
postador i l'import se us retornarà passats dos anys des 
de la data d'ingrés.
Els compostaires gaudiran d’una bonificació d’import 15 € 
en el rebut de taxa d’escombraries pel �007.


