
�
( Butlletí de

Campllong 10)

La vida del pobleEl Gra i 
la Palla
El Gra i 
la Palla

Butlletí de CampllongButlletí de Campllong

Bones notícies 

Aquests dies d’estiu hem viscut intensament en el nostre poble per tot el seguit d’activitats que s’hi han 
portat a terme: Festa Major –com en els últims anys ha estat una festa basada en la participació de tots–, 
el Musicant –un cicle musical que té tots els ingredients per convertir-se en un referent a la comarca, 
ja sigui pels artistes que hi són convidats, com per l’atractiu dels seus escenaris–, i l’11 de Setembre 
–vàrem inaugurar per fi el Local Social de Campllong. La festa d’obertura d’aquest local al públic va ser 
del tot entranyable més que res per la gran quantitat de veïns i amics que s’hi varen aplegar. El nou Local 
ha rebut una bona benvinguda a la vida quotidiana del nostre poble, les activitats que s’hi desenvolupen 
des de la seva obertura al públic s’han materialitzat en algunes de les activitats que s’hi poden i s’hi 
volen portar a terme, i en aquests moments ja tenim qui ho coordina, amb les classes de repàs a un bon 
ritme amb dos professors, el telecentre també en marxa i connectat al Punt Xarxa. La biblioteca s’utilitza, 
les tardes, per fer deures o consultes, la donació/cessió de llibres en aquests moments supera els 300 
exemplars, la nova carteria, i també –cal dir-ho– s’han corregit aquelles coses que sobre la marxa van 
sorgint. Si més no, s’ha fet amb els suggeriments dels usuaris. Des del dia 23 de setembre funciona el 
Bar del Local, que té una acceptació que ha superat les previsions més optimistes, i cada dia és més la 
gent que s’hi acosta per passar l’estona, fer un cafè, beure un refresc, menjar un entrepà, o anar-hi a es-
morzar de forquilla i ganivet, dinar o sopar. Cal felicitar en Xicu i  la Neli, i els seus ajudants pel que estant 
aconseguint. Des de la coordinació del Local es treballa per a la confecció de un calendari d’activitats a 
sis mesos vista, amb una especial incidència en la utilització de la sala polivalent del Local. També, des 
de fa uns dies, la gent més gran del nostre poble utilitza cada dia més l’espai reservat per a ells a la plan-
ta baixa. D’aquest col·lectiu de gent esperem que, ara que tenen espai per trobar-se, l’aprofitin, a més, en 
els propers dies, es posarà en dansa el Casal de Gent Gran de Campllong i es començaran a fer activitats 
adreçades exclusivament a gent gran, que segurament ajudaran a dinamitzar encara més el col·lectiu.
Tot el que acabem de dir són bones notícies per al nostre Municipi, millorades des de fa uns dies perquè 
ja podem tirar endavant les obres per a la distribució d’aigua potable als nostres veïnats, i també per-
què sembla que per fi la conducció d’aigua del Pasteral fins a Campllong i Riudellots s’ha pogut moure. 
Tant una obra com l’altra estan a punt de sortir a concurs públic, en els propers dies es convocarà els 
veïns per parlar ja d’aquelles parts del projecte que incideixen més en cadascun del diferents veïns, co-
mençament de les obres, i amb una mica de sort, saber-ne l’adjudicatari. També aquests propers dies es 
posarà fil a l’agulla en el tema d’enllumenats, i es posaran faroles a la plaça, voltants de l’església, carrer 
de l’església, carrer Sant Dionís, carrer del Remei, carrer del Cementiri, i davant del Pavelló i del Local 
Social. Amb aquestes obres es dóna resposta a una demanda dels veïns que en seran els beneficiats 
directes, així com d’altres que en tractar-se d’uns espais de pública concurrència ho havien demanat de 
forma reiterada, i que tot i estar-hi a sobre, per qüestions de finançament, no s’ha pogut realitzar fins ara. 
En tot cas, ha esdevingut una obra que s’ha de fer ja.
Bona sort!

Lluís Freixas i Vilardell

Alcalde
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Junta de Govern de 29 de juny 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 
121.696,45 €.

Expedients de llicències urbanístiques

Vista la sol·licitud de llicència urbanística, els reunits, 
prèvia deliberació i per unanimitat, acorden atorgar la lli-
cència interessada per a l’execució d’obres a Xavier Alsina 
Falgàs, per a la construcció de tanca perimetral al Veïnat 
de Can Falgueres. 

Subvencions. Tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
SUBVENCIÓ PER A LA RENOVACIÓ DEL SOFTWARE I EL 
HARDWARE MUNICIPAL I EQUIPAMENT LOCAL SOCIAL. 
ACCEPTACIÓ.
Vista la comunicació tramesa per l’Àrea de Noves Tecnolo-
gies de la Diputació de Girona, d’informació de l’atorgament 
de la subvenció d’import 6.000 €, per al finançament de les 
despeses de renovació del software i el hardware munici-
pal i l’equipament del Local Social, els reunits decideixen 
per unanimitat acceptar-la.

GENERALITAT DE CATALUNYA. 
SUBVENCIÓ XARXA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS A 
CAMPLLONG. ACCEPTACIÓ.
Vistes les comunicacions trameses per la Direcció General 
d’Energia i Mines del Departament de Treball i Indústria de 
la Generalitat de Catalunya, d’informació de l’atorgament 
de la subvenció d’import 54.000 €, per al finançament par-
cial de les despeses derivades de l’obra civil de l’actuació 
“Xarxa de subministrament de gas a Campllong”, els re-
units accepten la subvenció i aproven encarregar la redac-
ció del projecte executiu de l’actuació.

GENERALITAT DE CATALUNYA.
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. SUBVENCIÓ 
FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRAC-
CIÓ ORGÀNICA. SOL·LICITUD.
Mitjançant Ordre MAH/1255/2006, d’11 d’abril, publica-
da al DOGC núm. 46�5, del dia 3 de maig proppassat, 
s’ha formulat convocatòria per a atorgament d’ajuts per 
al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica 
de residus municipals. Vistes les bases reguladores de 
la convocatòria indicada i publicades com annex a la 
mateixa Ordre esmentada i atenent la bona acollida de 
la campanya de l’anualitat passada per a la implantació 
del compostatge casolà i considerant de gran interès 
obtenir recursos suficients per al finançament per a la 
implantació de la segona campanya durant el �006.

Vist l’avantprojecte per a la segona campanya 
d’implantació del compostatge casolà tramès per ASEP-
MA I TARREGADA.NET, amb un cost total de l’actuació 
de 5.610 €; els reunits prèvia deliberació i per unanimitat 
acorden sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya 
una subvenció d’import 4.205 €, en l’àmbit de la convo-
catòria exposada.  

OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA CASA CON-
SISTORIAL PER A LOCAL SOCIAL. APROVACIÓ DE 
CERTIFICACIÓ NúM. �0
Elaborada que ha estat la certificació d’obra que segui-
dament es detallarà, de conformitat amb l’article �45 del 
text refós de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques (RDL 2/2000, de 16 de juny); els reunits, prèvia 
deliberació i per unanimitat, acorden,

Aprovar la següent certificació d’obres:

Projecte:  
REHABILITACIÓ ANTIGA CASA CONSISTORIAL
PER A LOCAL SOCIAL.

Pressupost d’adjudicació:  586.953,31 €
Import:    39.831,50 €

L’anterior despesa serà a càrrec de la partida 05.4.600 del 
pressupost de l’exercici.

Expedient de llicència urbanística 

ANDREU TROYA HITA – REDES ELÉCTRICAS en 
representació del Sr. Lluís Virgili i Rovirola sol·licita la 
instal·lació d’una planta de generació d’energia amb 
plaques solars fotovoltaiques al Veïnat de Can  Canyet.

Vist l’expedient exposat i atenent el contingut dels infor-
mes tècnics i jurídics que hi figuren incorporats; a l’empara 
del que determina la disposició transitòria dotzena, en re-
lació amb l’art. 48, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya; els reunits, prèvia deliberació i per una-
nimitat, acorden aprovar prèviament el projecte indicat 
a l’encapçalament i trametre’l a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, junt amb la resta de documents 
aportats pels interessats, a fi que, si s’escau, aquest òrgan 
en resolgui l’aprovació definitiva.

Despatx ordinari

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

De Fomento de Construcciones y Contratas, d’informació 
d’una possible vaga dels treballadors del servei de recolli-
da d’escombraries i neteja viària.
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De Tradicions i Costums – Òmnium Cultural, de trame-
sa postal amb el missatge, que reprodueix el cartell de 
Focs de Sant Joan – Flama del Canigó.

De la Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona, 
d’invitació a la presentació de la nova seu de la Xarxa 
Local de Tributs XALOC.

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa dels 
resultats de l’estudi realitzat per l’àrea de joventut del 
propi Consell sobre la situació de l’educació en el lleure 
juvenil.

D’HUMANA, d’informació dels quilos de residus tèxtils 
recollits durant el primer trimestre del �006.

Del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 
la Generalitat de Catalunya, de tramesa del disseny del 
Pla de treball per al desenvolupament agrari i rural de 
les comarques gironines per als propers 4 anys.

De la Delegació Territorial del Govern a Girona de la Ge-
neralitat de Catalunya, d’informació de la Resolució del 
conseller per tal que els delegats territorials del Govern 
assumeixin l’exercici de les funcions que corresponen 
als directors dels serveis territorials.

De la Direcció General d’Emergència i Seguretat Civil de 
la Generalitat de Catalunya, d’informació del document 
“Campanya de Prevenció d’Incendis Forestals �006”.

De la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, de convocatòria a la reunió informativa 
per tractar de la previsió i l’extinció dels incendis durant 
la campanya forestal de l’estiu �006.

Del conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Gene-
ralitat de Catalunya, de tramesa de l’edició del Projecte 
de Llei del Dret a l’Habitatge, que es presentarà davant 
el Ple del Parlament el �� de juny.

Del Consell Comarcal del Gironès, de lliurament de 
l’esborrany de la primera part del Pla Local de Joventut 
redactat pels tècnics de l’àrea de Joventut del Consell 
Comarcal del Gironès, d’acord amb la petició de suport i 
assessorament feta a l’efecte per aquest Ajuntament.

Els reunits se’n donen per assabentats.

El Sr. Alcalde informa de la comunicació tramesa per 
l’I.E.S. de Cassà de la Selva, de sol·licitud d’un ajut 
econòmic per al manteniment dels serveis d’una biblio-
tecària i una psicòloga durant el curs escolar. Els reu-
nits se’n donen per assabentats i acorden atorgar un 
ajut de 150.- €, amb la finalitat i destinació exposada, i 
aprofitar l’avinentesa per palesar a la direcció del Cen-

tre educatiu indicat l’interès de la Corporació de poder 
participar en els actes i celebracions acadèmiques que 
periòdicament organitza i en els quals intervenen alum-
nes d’aquest municipi (lliurament de diplomes, etc.), 
per a la qual cosa seria precís que es comuniqués a 
l’Ajuntament, amb l’oportuna antelació, les dates fixades 
a l’efecte, així com el programa i contingut previstos, 
etc.

El Sr. Gumbau manifesta la necessitat d’adequar les 
parades que actualment es realitzen del servei de trans-
port escolar a l’I.E.S. de Cassà de la Selva.

Els reunits comenten les tres parades actuals del ser-
vei: a la cruïlla del camí de Fornells,  a l’entrada del 
poble pel carrer de l’església i a la cruïlla del cementiri, 
i consideren necessari sol·licitar al Consell Comarcal 
del Gironès una nova parada dins al nucli urbà (al Pas-
seig de Campllong), per tal de cobrir les necessitats 
actuals.

Junta de Govern de 13 de juliol 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 37.059,88 €.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vista la sol·licitud de llicència urbanística, els reunits, prèvia 
deliberació i per unanimitat, acorden atorgar la llicència in-
teressada per a l’execució de les obres que seguidament 
es detallaran. A BP Oil España, S.A. per obra civil per a 
l’ampliació de la Xarxa de distribució de gas propà (635 
m) a la Zona urbana (segons plànols projecte). A Elisabet 
Bosch i Farré, en representació de MASFORNELLS, S.L. 
per a la construcció d’una nau industrial aïllada sense ús 
específic al sector industrial Les Ferreries. A Xavier Alber-
tí i Oriol, en representació de JOAQUIM ALBERTI, S.A. 
per a la construcció d’una sala de bombes al carrer de 
l’església, 9.

Subvencions. Tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA.
SUBVENCIÓ CAMPANYA DE FOMENT DE L’ENERGIA 
SOLAR EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea d’Acció Territorial 
– Medi Ambient de la Diputació de Girona, d’informació de 
l’atorgament de la subvenció de 4.320 €, per al finança-
ment de les despeses de realització d’una instal·lació solar 
tèrmica ACS al pavelló esportiu de Campllong, els reunits 
accepten la subvenció.
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GENERALITAT DE CATALUNYA – ICAEN. 
SUBVENCIONS PER A INSTAL·LACIONS D’ENERGIES 
RENOVABLES. SOL·LICITUD.
S’ha formulat convocatòria per al �006 per a atorgament de 
subvencions per a la realització d’instal·lacions d’energies 
renovables a corporacions locals. Vistes les bases regula-
dores de la convocatòria indicada i considerant de gran in-
terès la racionalització de la utilització de l’energia i fomen-
tar l’estalvi i l’eficiència energètica així com l’aprofitament 
dels recursos energètics, els reunits prèvia deliberació i 
per unanimitat acorden sol·licitar al Departament de Treball 
i Indústria, a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de 
Catalunya, en l’àmbit de la convocatòria exposada, una 
subvenció per al finançament de les següents actuacions:

- Instal·lació solar tèrmica per a ACS al pavelló esportiu.

- Instal·lació d’aprofitament d’energia solar als Locals Socials.

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEP. D’INTERIOR.
SUBVENCIONS PER A ELABORACIÓ, ACTUALITZACIÓ 
O REVISIÓ DE PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL.
Vista la convocatòria d’ajuts formulada mitjançant Ordre 
INT 375/2006, de 21 de juliol, en relació, entre d’altres, 
amb l’elaboració, actualització o revisió de plans de protec-
ció civil. Atès que en exercicis anteriors, i mitjançant con-
veni subscrit a l’efecte amb la Universitat de Girona, s’ha 
procedit a la redacció del pla de protecció civil d’aquest 
municipi, integrat per: manual d’actuació bàsic, document 
bàsic, annexos generals i manual d’implantació i mante-
niment i considerant, doncs, en aquest estat, l’oportunitat 
de completar el pla al·ludit, per a la qual cosa resulta 
adient disposar dels altres documents concrets referits a 
riscos de terratrèmol, incendi, inundació, neu i transport 
de mercaderies perilloses; a proposta de l’Alcaldia, prèvia 
deliberació i per unanimitat, els reunits acorden aprovar 
l’esborrall de l’addenda del conveni tramés per la Univer-
sitat de Girona, que s’adjunta a aquesta proposta, i en-
carregar l’elaboració dels treballs que s’hi detallen al seu 
Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció. 
També sol·licitar del Departament d’Interior, a l’empara de 
l’Ordre INT/375/2006, de 21 de juliol, l’atorgament d’una 
subvenció d’import 8.000 €, per al finançament parcial de 
la despesa exposada, i la corresponent a la implantació 
dels plans un cop aprovats i homologats, que s’estima en 
6.000 €.

Projecte de portada d’aigua potable als veïnats de 
Campllong. Sol·licitud de gestió i execució de l’obra al 
Consell Comarcal

Atesa la necessitat de no demorar més l’extensió de la xar-
xa d’abastament d’aigua potable fins als nuclis no urbans 
de Campllong –veïnats–, per tal de fer arribar el subminis-
trament a aquelles zones i sectors de la població que han 

perdut la utilitat de les seves captacions particulars i que, 
en conseqüència, pateixen una situació de màxima preca-
rietat pel que fa a l’aigua de consum de boca.

Vist el projecte redactat pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal del Gironès, aprovat definitivament per aquest 
Ajuntament en data �� de gener d’enguany i que preveu 
l’estesa de diferents conduccions generals per a abasta-
ment d’aigua “en alta” dels veïnats de Campllong, amb un 
dimensionat suficient per permetre, alhora, la instal·lació 
d’hidrants contra incendis per a cobertura d’aquest risc 
en els nuclis indicats, amb un pressupost total previst de 
460.471,51 €

Vist igualment els informes favorables emesos per 
l’Agència Catalana de l’Aigua i la Direcció General de Car-
reteres, per tal d’executar les obres.

Considerant que aquesta Corporació no disposa, ac-
tualment, de mitjans personals i tècnics suficients per 
gestionar de forma ràpida i eficaç l’execució del projecte 
referit, el qual, per altra banda, i tal com s’ha indicat més 
amunt, s’ha de dur a terme sense més dilació en atenció 
al caràcter bàsic i mínim del servei de subministrament 
d’aigua que preveu; els reunits, prèvia deliberació i per 
unanimitat, acorden sol·licitar l’assistència del Consell 
Comarcal del Gironès per a la contractació administrativa 
de les obres corresponents al projecte titulat PORTADA 
D’AIGUA POTABLE ALS VEÏNATS DE CAMPLLONG, 
així com per a la direcció tècnica  i control en la seva 
posterior execució.

PROJECTE  DE CONSTRUCCIÓ MAGATZEM  MUNICIPAL.  
APROVACIÓ INICIAL I SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA AL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS.

Vist el projecte de magatzem municipal a ubicar en la 
parcel·la núm. 9 del sector industrial Les Ferreries (C/ de 
la riera, núm. 4), elaborat pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal del Gironès, segons encàrrec efectuat a l’efecte, 
el qual es presenta en dues versions, una amb altell i l’altra 
sense. Atès l’interès de dur a terme al més aviat possible 
la construcció del magatzem indicat, a fi de solucionar els 
greus problemes que per a l’execució dels treballs habi-
tuals de manteniment de serveis públics que assumeix 
directament la Corporació, suposa no disposar d’un espai 
adient per desar els estris i eines pròpies, així com també, 
els altres elements i material de què es disposa per a la 
celebració d’actes i esdeveniments públics.

Considerant que aquesta Corporació no disposa, ac-
tualment, de mitjans personals i tècnics suficients per 
gestionar de forma ràpida i eficaç l’execució del projecte 
referit, el qual, per altra banda, i tal com s’ha indicat més 
amunt, s’ha de dur a terme sense dilació en atenció de 
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les necessitats exposades; els reunits, prèvia deliberació 
i per unanimitat, acorden aprovar inicialment el projec-
te i sotmetre’l a exposició pública pel termini de trenta 
dies, en acompliment del que disposa l’article 37.� del 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i sol·licitar 
l’assistència del Consell Comarcal del Gironès per a la 
contractació administrativa de les obres corresponents al 
projecte exposat, així com per a la direcció tècnica  i con-
trol en la posterior execució d’aquestes.

CARTA DE COL·LABORACIÓ AL PLA D’ACOLLIDA
DEL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. ADHESIÓ.
L’Ajuntament de CAMPLLONG té coneixement  que el Con-
sell Comarcal del Gironès elaborarà i desenvoluparà el Pla 
d’acollida del col·lectiu immigrant de la comarca del Gironès. 
Aquest Pla d’acollida consisteix a oferir un servei a tota la 
població immigrant de la comarca del Gironès, que engloba 
diferents aspectes: coneixement del territori, assessorament, 
mediació en resolució de conflictes, suport, dinamització co-
munitària, entre d’altres, per tal d’integrar-los en la realitat 
social de cada municipi. També té com a objectiu estudiar 
la realitat de cada municipi en aquest àmbit, donar el servei 
d’assessorament necessari i puntualment ajudar a solucionar 
situacions de conflicte. Tanmateix, el que es pretén és acon-
seguir una bona relació de convivència en els municipis de la 
comarca del Gironès, també adreçant accions al conjunt de 
la població que afavoreixin aquest objectiu.

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
donar suport al Pla d’acollida del col·lectiu immigrant de 
la comarca del Gironès, i als serveis i programes que se’n 
deriven.

Local Social. Subministrament de mobiliari. Adjudicació

La Junta de Govern, en sessió del dia 8 de juny proppas-
sat, va acordar convocar concurs públic per al subminis-
trament del mobiliari per al Local Social. El tipus de licita-
ció va establir-se en 54.262,54.- €. Un cop efectuats els 
tràmits pertinents, la Mesa de contractació designada a 
l’efecte, constituïda el dia 3 de juliol proppassat, va resol-
dre elevar a la Junta de Govern municipal proposta en el 
sentit següent:

“Elevar a la Junta de Govern, com a òrgan de contractació 
competent, l’adjudicació a favor de la companyia OFICINA 
I ARXIU, S.A., de la contractació del subministrament del 
mobiliari del Local Social, per un import total de 52.698,97.- 
€, en els termes i condicions detallats en l’oferta presenta-
da”. Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
disposar l’adjudicació a favor de la companyia OFICINA I 
ARXIU, S.A. la contractació del subministrament del mo-
biliari del Local Social, pel preu ofert de cinquanta-dos mil 
sis-cents noranta-vuit amb noranta-set euros (52.698,97 €) 

IVA inclòs juntament amb el complements oferts com a con-
traprestació.

Despatx ordinari

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

De l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,  
d’informació dels actes organitzats amb motiu de celebra-
ció del �5è aniversari de la constitució de l’associació.

De l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
d’informació de l’aprovació per part del congrés d’una 
proposta de Llei, impulsada pel Parlament de Catalunya, 
per incloure en el Règim General de la Seguretat Social i 
estendre la protecció per desocupació als electes locals i 
altres càrrecs públics sindicals.

Del Serveis Territorials del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, d’informació de la qualitat de 
l’aigua de consum i advertint que les concentracions de 
fluor i d’arsènic estan molt properes al valor paramètric.

De la Diputació de Girona, d’informació de la presentació 
d’un nou servidor de portals per a allotjament de llocs web.

De la Diputació de Girona, d’informació d’una línia d’ajuts 
que té per objecte impulsar la preservació i la difusió dels 
valors naturals dels municipis de la demarcació de Girona.

De la Fundació Territori i Paisatge, de tramesa d’un 
exemplar del catàleg “Projectes Vius” de recull de projec-
tes ambientals.

Del Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient, 
d’informació que l’Assemblea General ha aprovat l’adhesió 
de l’Ajuntament de Campllong.

Del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
d’informació de la posada en funcionament del nou model 
de transport sanitari de Catalunya, que separarà el trans-
port urgent del programat, i avançar, així, l’atenció a les 
urgències i emergències.

Del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, de tramesa del resum de les 
conclusions del Congrés del Món Rural de Catalunya.

De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de comunicació de 
la reserva del pavelló esportiu municipal, els dimarts, per 
tal que els nens del casal d’estiu hi puguin dinar.

Igualment, el Sr. Alcalde informa els assistents de les se-
güents sol·licituds formulades:
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De l’AECC-CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER, que inte-
ressa suport econòmic de l’Ajuntament per al manteniment 
i desenvolupament de tots els programes d’ajut als malalts 
de càncer i a les seves famílies. Els reunits se’n donen 
per assabentats i acorden atorgar un ajut de 135 € amb la 
finalitat i la destinació exposada.

Junta de Govern de 24 d’agost de 2006 

Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses

Previ detallat examen, els reunits acorden l’autorització, 
disposició i ordenació de despeses per un valor total de 
52.271,17 €.

Expedients i llicències urbanístiques

Vista la sol·licitud de llicència urbanística, els reunits, 
prèvia deliberació i per unanimitat, acorden atorgar la lli-
cència interessada per a l’execució de les obres que se-
guidament es detallaran.

. A Narcís Badosa i Morató per a la construcció d’un habi-
tatge unifamiliar aïllat, al carrer de la Pau.

. A PROMOAREA GIRONA S.L. per a la construcció de 3 
habitatges unifamiliars aïllats, al carrer Sant Jordi. 

. A Rafael Navas Alcalde per a la construcció d’un habitat-
ge unifamiliar, carrer Camí del Cementiri.

Subvencions. Tràmits diversos

GENERALITAT DE CATALUNYA. 
SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA SE-
LECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA, AUTOCOMPOS-
TATGE. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Agència de Residus de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya d’informació de 
l’atorgament de la subvenció concedida d’import 4.205 €, per 
al finançament parcial de les despeses derivades del projecte 
d’implantació de l’autocompostatge per al foment de la reco-
llida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, 
els reunits per unanimitat decideixen acceptar la subvenció.

DIPUTACIÓ DE GIRONA.
SUBVENCIÓ TREBALLS DE NETEJA, DESBROSSAMENT 
I ADEQUACIÓ DE MARGES DELS CAMINS D’ACCÉS AL 
MUNICIPI. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea d’Agricultura i 
Política Forestal de la Diputació de Girona, de data �9 
de juliol d’informació de l’atorgament de la subvenció 
concedida per l’Àrea d’Agricultura i Política Forestal de la 
Diputació de Girona d’mport 1.500 €, per al finançament 

de les despeses dels treballs de neteja, desbrossament 
i adequació de marges dels camins d’accés al municipi, 
els reunits decideixen acceptar-la.

OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA CASA CONSIS-
TORIAL PER A LOCAL SOCIAL. APROVACIÓ DE CERTIFI-
CACIÓ NúM. ��

Elaborada que ha estat la certificació d’obra que seguida-
ment es detallarà, de conformitat amb l’article �45 del text 
refós de la Llei de contractes de les Administracions Públi-
ques (RDL 2/2000, de 16 de juny); el sotasignat alcalde pro-
poso a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:

Aprovar la següent certificació d’obres:

Projecte: REHABILITACIÓ ANTIGA CASA    
 CONSISTORIAL PER A LOCAL SOCIAL.
Pressupost d’adjudicació:  586.953,31 €
Import:    094.113,73 €

L’anterior despesa serà a càrrec de la partida 05.4.600 del 
pressupost de l’exercici.

Despatx ordinari

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

De la Generalitat de Catalunya, de sol·licitud de retirada 
dels cartells obsolets, corresponents a les obres ja execu-
tades, de les convocatòries del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya, Feder, etc.

De la Generalitat de Catalunya, de tramesa de resolució 
d’aprofitament forestal.

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa del primer 
número de la Guia del patrimoni del Gironès.

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa de còpia de 
la Memòria d’Activitats �005.

Del Consorci del Transport Sanitari Regió Girona, de tramesa 
de la memòria d’activitats corresponent a l’any �005.

De l’Agència Catalana de l’Aigua, d’informació de la 
col·locació d’un piezòmetre a la zona de policia del riu On-
yar, pel seguiment quantitatiu de les aigües subterrànies.

D’Humana, d’informació dels kg de residu tèxtil recollit du-
rant el primer semestre del �006. 

De la Direcció General de Carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, d’informació de la resolució d’autorització 
d’obra en zona de protecció de carretera.
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De la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilita-
ció i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, de 
sol·licitud d’adhesió al conveni per al foment i implantació 
de diferents programes d’intervenció en l’àmbit de compe-
tències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris i Justícia 
Juvenil.

Del Consell Comarcal del Gironès d’informació de 
l’aprovació del Pla de foment turístic de la comarca del 
Gironès i Girona.

D’Autocars Maynau, S.L. d’informació de l’increment anual 
del preu del transport agrupat del dimecres a Cassà.

De la Diputació de Girona, de tramesa del primer número del 
butlletí d’informació sobre la Unió Europea “Info Local – UE”.

De la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, de tramesa dels resultats de l’explotació dels 
qüestionaris d’estadística d’edificació i habitatge sobre lli-
cències municipals �004 del conjunt de Catalunya.

De la Colles Sardanista i Esbart Dansaire de Cassà, de 
tramesa del programa de presentació.

De l’Ajuntament de Fornells de la Selva, d’informació de 
l’aprovació inicial de la modificació puntual de Normes del 
Sector urbanístic Unitat d’Actuació núm. �4 “Can Lladó I”.

De l’Ajuntament de Fornells de la Selva, d’informació de 
l’aprovació inicial de la modificació de Normes i Conveni 
urbanístic d’una parcel·la al carrer riu.

Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació de 
l’aprovació inicial de la proposta d’Inventari comarcal de 
camins rurals i dels camins i pistes forestals del Gironès i 
la seva exposició pública durant el termini de dos mesos.

De l’Institut Català d’Energia, d’informació de la quarta edi-
ció de la “Setmana de l’Energia” que se celebrarà del � al 
8 d’octubre.

De la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, d’informació de resolució d’autorització d’obra 
(actuació en zona de protecció de carretera sol·licitada per 
l’Ajuntament de Campllong).

Del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, de comuni-
cació de la incorporació d’una nova treballadora social per 
atendre el municipi de Campllong.

De la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de 
la Generalitat de Catalunya, d’informació de la finalització 
de la revisió del pla d’emergència de protecció civil per a 
inundacions INUNCAT i comunicant l’obligació de redactar 
el pla d’actuació municipal.

Ple ordinari del 6 de juliol de 2006 

Qüestions d’Alcaldia-Presidència

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els infants 
nascuts en el municipi en els darrers mesos. Els reunits 
manifesten conformitat i, per unanimitat, acorden d’adreçar 
la comunicació proposada pel naixement de Jaume Carre-
ra i Pau.

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

Dia 11.05.2006: Roda de Premsa presentació 3a edició 
Musicant a la seu del Consell Comarcal.

Dia 11.05.2006: Reunió a Barcelona amb el Sr. Agustí An-
dreu – subdirector general d’Energia, per tractar el tema de 
la connexió de la xarxa de gas amb Riudellots i poder des-
encallar la subvenció sol·licitada per dur a terme les obres, 
la qual ens ha estat denegada tres anualitats seguides.

Dia 18.05.2006: reunió amb la inspectora del Gironès/Pla 
de l’Estany dels mossos d’esquadra, per tractar temes ge-
nerals de seguretat ciutadana.

A continuació, el Sr. Freixas es refereix a diverses obres 
municipals en tràmit, com la col·locació de plaques so-
lars al pavelló per a l’estalvi energètic en l’aigua calenta, 
l’asfaltat del camí de Llebrer a Fornells de la Selva en el 
seu tram dins el terme municipal de Campllong i comenta 
que s’hi ha fet un pas elevat a l’alçada de Can Granics, 
la construcció, igualment, d’un pas elevat al passeig de 
Campllong i l’arranjament dels flonjalls dels camins veï-
nals asfaltats. 

Igualment, el Sr. Freixas comenta l’organització del 
Casal d’estiu, que enguany la gestió anirà a càrrec de 
l’empresa E�, de l’èxit de la revetlla de Sant Joan, de 
la celebració el proper diumenge del 50è aniversari de 
sacerdoci de Mn. Josep Buch, de què l’organització de 
la Festa Major va endavant amb una nova colla de jo-
vent del municipi i de l’actuació el passat dia 28 de maig 
dels Marrecs de Salt, dins els actes que van organitzar 
amb motiu de la marató castellera de la comarca del 
gironès.

Alienació de terreny industrial municipal al sector “Les 
Ferreries”. Adjudicació de la parcel·la 8 

L’Ajuntament en Ple, en sessió del dia �7 d’octubre de 
�005, va acordar convocar subhasta pública per a la ven-
da d’una parcel·la de sòl industrial, de superfície 3.737m� 
i situada al sector “Les Ferreries”, a la qual correspon el 
número 8 del plànol parcel·lari del sector (C/ Camí de For-
nells 18 i C/ de la Riera, 2).
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El tipus de licitació va establir-se en 1.066.913,50€, no es va 
formular cap oferta i va restar, per tant, deserta la licitació.

Posteriorment, en sessió del dia 4 de maig proppassat, 
va convocar-se nova licitació per a la venda de l’exposat 
solar, en aquest cas, rectificats la valoració i el preu de 
sortida, el qual va fixar-se segons informe del tècnic muni-
cipal, en 960.222,15 €.

En aquesta ocasió sí que van ser formulades sengles pro-
posicions, que foren objecte d’examen i obertura en acte 
públic, seguint el procediment reglamentari.

Així doncs, un cop efectuats els tràmits pertinents, la Mesa 
de contractació designada a l’efecte, constituïda el dia �� 
de juny últim, va elevar al Ple municipal proposta en el 
sentit següent:

“Que s’adjudiqui a favor de J& C MERA SL, NIF B�75�7467,  
la venda de la parcel·la núm. 8, del sector industrial “Les 
Ferreries”, pel preu ofert de 1.110.009 € (IVA no inclòs).

La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.

Habitatges de protecció pública. Constitució d’una co-
missió d’estudi

Amb la finalitat de complir amb el postulat contingut a la 
legislació urbanística catalana, en el sentit de promoure la 
construcció d’habitatges assequibles per fer efectiu el dret 
dels ciutadans a un habitatge digne i adequat, mitjançant 
un règim de protecció pública, tot utilitzant els instruments 
de política de sòl i d’habitatge establerts per la Llei 2/2002, 
d’Urbanisme i definits en el preàmbul de la Llei 10/2004 
i concretats en els articles �53 i següents del Decret Le-
gislatiu 1/2005, de 26 de juliol, es considera convenient 
acudir a la constitució d’una societat privada municipal de 
capital íntegrament públic de l’Ajuntament de Campllong.

Aquesta societat tindria com a objecte fonamental la ma-
terialització i concreció del conjunt d’actuacions per a la 
promoció i construcció d’habitatges de protecció pública, 
i erigir-se com a entitat per a la programació i construcció 
dels habitatges socials en sòl de propietat municipal, bà-
sicament procedent del patrimoni públic de sòl i habitatge, 
i erigir-se com a instrument específic en aquesta matèria, 
la qual es desenvoluparia com a activitat independent, 
d’acord amb el principi d’especialitat, però amb el control 
de la pròpia corporació titular del conjunt de les accions de 
la mateixa. 

Com a tràmit necessari per a la constitució formal de la so-
cietat cal la tramitació d’un expedient d’activitat econòmi-
ca, en suposar la concurrència en el mercat amb l’empresa 
privada, conforme la facultat reconeguda a l’article 128.2 
de la Constitució Espanyola i d’acord amb la capacitat 

general continguda a l’article �5.� de la Llei de Bases de 
Règim Local. 

A tenor del que s’ha exposat i conforme estableix la Llei de 
Bases de Règim Local, procedeix la tramitació del corres-
ponent expedient previ d’activitats econòmiques en el qual 
s’han d’acreditar els aspectes següents: 

La conveniència i oportunitat de la iniciativa. 

La concurrència d’interès públic.

Aquest expedient requereix la designació d’una comissió 
d’estudi que ha de redactar una memòria justificativa en la 
qual s’analitzin els aspectes social, jurídic, tècnic, financer 
i d’oportunitat de l’activitat, la forma d’exercici, els bene-
ficis potencials i els supòsits de cessament de l’activitat; 
tot valorant, entre d’altres extrems, els avantatges socials 
derivats de l’activitat a donar; el pressupost financer i el 
pla de posada en funcionament de l’activitat econòmica, la 
seva rendibilitat, l’anàlisi cost-benefici; la seva forma jurídi-
ca, les normes reguladores i els estatuts de la societat.

La comissió d’estudi s’ha d’integrar entre tècnics i mem-
bres de la corporació de forma paritària i la memòria re-
dactada s’ha de lliurar a favor de l’Ajuntament en el termini 
no superior als tres mesos. 

En definitiva, la tramitació de l’expedient suposa les se-
güents actuacions administratives: 

Acord inicial del Ple designant la comissió d’estudi. 

Redacció de la memòria que ha de servir de base per a la 
resolució de l’expedient en els termes abans descrits. 

La presa en consideració de la memòria pel Ple i l’exposició 
al públic per període de 30 dies, com a mínim, durant el 
qual es poden presentar reclamacions i al·legacions. 

L’aprovació final pel Ple de la Corporació. 

Conforme els anteriors antecedents, es proposa l’adopció 
d’acord en els següents termes, 

“Primer.- Iniciar expedient per a l’exercici d’activitats econò-
miques relatives a la promoció i construcció d’habitatges 
de protecció pública i d’altres actuacions d’interès públic 
municipal. 

Segon.- Constituir una comissió d’estudi integrada pels 
següents membres: 

L’alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell.

El primer tinent d’alcalde, Sr. Joan Gumbau i Vilà.



9
( Butlletí de

Campllong 10)

Cop d’ull a les actes municipals

El tècnic municipal, Sr. Lluís Galià i Arpa o Sra. Patrícia 
Montesinos i Cerro. 

El redactor del projecte i arquitecte del Consell Comarcal 
Sr. Manel Alemanys i Masgrau.

El cap del grup Ipc, Sra. Anna Serra i Serra.

La secretària municipal, Sra. M. Neus Jou i Marí.

Actuarà com a president el Sr. Alcalde i com a secretària, 
la mateixa de la Corporació.

Tercer.- Concedir a la comissió d’estudi designada un 
termini màxim de tres mesos, computats a partir del dia 
de la seva constitució, per a la elaboració de la memòria 
justificativa de la conveniència i oportunitat de la iniciativa 
pública, prenent en consideració els aspectes socials, fi-
nancers, tècnics i jurídics de l’activitat, la forma de gestió, 
els beneficis potencials i els supòsits de cessament.

El Sr. Xavier Esteva sol·licita la paraula i manifesta que el 
grup  IpC considera que la idea i la finalitat de construir 
habitatges de preu assequible per a joves del municipi és 
molt bona, però no tant que l’Ajuntament assumeixi el risc 
de finançar aquest projecte, per quant existeixen altres 
administracions i organismes que tenen entre les seves 
competències específiques aquest objectiu, mentre que la 
funció de l’Ajuntament és vetllar perquè aquests habitatges 
hi siguin, que existeixin, facilitar-ne la promoció, etc. però 
no pas executar-los directament la Corporació i carregar-
se el risc de l’operació i atribuir uns recursos econòmics 
importants a un projecte que beneficiarà un percentatge 
molt petit de la població. Que estan d’acord que l’habitatge 
social és necessari, que cal que la gent del poble s’hi pugui 
quedar a viure encara que no pugui permetre’s de pagar el 
preu dels terrenys i habitatges que actualment determina 
el mercat lliure, però que caldria buscar fórmules que no 
impliquessin una repercussió tan onerosa per al conjunt 
de la població, o al menys no descartar des del principi 
la possibilitat d’implicar-hi altres agents, com podria ser 
l’INCASOL. Que també cal considerar que si l’objectiu és 
social, les cases siguin en règim de lloguer, no pas de ven-
da, i en aquest cas s’hauria de finançar integrament tota 
la promoció.

El Sr. Alcalde respon que, vertaderament, el projecte que 
es vol dur a terme és molt ambiciós, però també absolu-
tament necessari perquè en aquest àmbit el municipi de 
Campllong pateix un retard de molts i molts d’anys. Que 
la fórmula que ara és pretén seguir, la d’execució dels 
habitatges per una societat limitada de capital íntegra-
ment municipal, s’ha considerat la més adient i més àgil 
per gestionar-la. Que en principi l’Ajuntament el que hi 
aportarà serà el terreny, ja que els habitatges es poden 
adjudicar abans d’iniciar la construcció i així serien els 

compradors els que assumirien el cost sense que la Cor-
poració hagués d’avançar el finançament. Que, encara 
que actualment disposem de recursos, en cap cas aquest 
projecte ha d’afectar el pressupost i els altres objectius i 
obres que s’han previst. Que en el moment present hi ha 
joves del poble que han manifestat el seu interès i neces-
sitat respecte d’aquest tipus d’habitatge i amb voluntat 
de compra; per això, la promoció s’ha previst d’aquesta 
manera i no com de lloguer, tot i que també s’hi ha pen-
sat força amb aquesta possibilitat. Que consideraria un 
desastre que aquests joves acabessin marxant del po-
ble. Que si la promoció s’encarregués a l’INCASOL, per 
exemple, en primer lloc també caldria cedir-li el terreny i 
per tant estaríem allà mateix, i després esperar que ells 
construïssin quan els hi semblés i com els hi semblés. 
Que el tipus d’habitatge projectat mai no seria acceptat 
per l’INCASOL. Que s’han tingut en compte les experièn-
cies d’altres municipis i s’ha buscat assessorament de 
professionals competents i amb experiència en el sector, 
que s’ocuparan de la gestió de la societat. I que l’opció ac-
tual no impedeix que en el futur s’opti per altres sistemes 
o fórmules per continuar dotant el poble de l’habitatge 
protegit que necessiti en cada moment.

El Sr. Xavier Esteva intervé de nou manifestant un altre 
cop que el seu grup està d’acord amb la iniciativa i que li 
sembla bé, tot i les matisacions que ha plantejat. Que vota-
ran a favor de la proposta, si bé proposa que se’l designi a 
ell mateix com a representant de l’IpC en la Comissió, per 
comptes de la Sra. Anna Serra.

No es produeix cap més intervenció, se sotmet la proposta 
a votació i resulta aprovada per unanimitat de tots les assis-
tents, amb el canvi indicat de designar el Sr. Xavier Esteva 
com a representant de l’IpC en la Comissió a constituir.

Expedient de modificació de crèdits pressupostaris 
1/2006. Aprovació provisional

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

Aprovar provisionalment l’expedient de modificació i habi-
litació de crèdits pressupostaris núm. 1/2006, a finançar 
amb càrrec a majors ingressos recaptats i anul·lació de 
crèdits, segons el resum següent:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE CAL HABILITAR:
PARTIDA               CONSIGNACIÓ NECESSÀRIA

Núm.  Denominació

06.4.6223  Construcció magatzem municipal       356.735,00 €

TOTAL        356.735,00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS      356.735,00 €
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CRÈDITS INSUFICIENTS QUE CAL SUPLEMENTAR:
PARTIDA               CONSIGNACIÓ INCREMENT

Núm. Denominació     INICIAL       PRECÍS

06.4.6250 Caixes per a material carpa    5.316,63      523,85 € 

06.5.611 Construcció passos elevats vianants    6.000,69   1.559,48 €

06.5.6�0 Pavimentació camí Llebrers a Fornells 80.544,98   3.841,54 €

06.4.6220 Instal·lació solar tèrmica pavelló 19.348,84   9.095,82 €

06.4.6012 Enllumenat públic plaça Església 48.000,00 10.000,00 €

06.5.6010 Connexió xarxa artèria Costa Brava 94.548,00 12.000,00 €

TOTAL     37.0�0,69 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT:             37.020,69 €

TOTAL IMPORT MODIFICACIONS CAPÍTOLS DESPESES: 393.755,69 €

FINANÇAMENT

Anul·lació  o baixes de crèdits d’altres partides del Pressu-
post vigent no compromeses (transferència): 17.024,95 €

Majors ingressos recaptats: 376.730,74 €

TOTAL IMPORT FINANÇAMENT: 393.755,69 €

L’expedient es considerarà definitivament aprovat, sense 
necessitat de nou acord corporatiu, si en el transcurs del 
termini d’informació pública no es presenta cap reclamació.

La Sra. Anna Serra intervé i manifesta que donat que la 
proposta que se sotmet a consideració del Ple ja està molt 
elaborada, sense que n’hagin tingut notícia, ni coneixe-
ment amb anterioritat, ni tampoc no hagin pogut participar 
en res pel que fa a la valoració de la idea, el seu grup 
s’abstindrà en la votació.

No es produeix cap més intervenció i se sotmet la proposta 
a votació, amb el resultat següent:
    Vots a favor: 5 (CiU)
    Vots en contra: 0
    Abstencions:  2 (IpC)

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
Aprovació provisional.

Mitjançant resolució del dia 4 de maig proppassat va apro-
var-se la documentació revisada del Pla d’ordenació ur-
banística municipal, redactada per l’Arquitecte Sr. Adrià 
Felip i Campistol, i s’obre, a continuació, un nou període 
d’informació pública.

Igualment, s’ha sol·licitat informe als organismes que a 
continuació es detallaran: Serveis Territorials de Medi 
Ambient, Agència Catalana de l’Aigua, Servei Territorial 
de la Direcció General de Carreteres, Servei Territorial 
d’Habitatge.

Per part del Servei Territorial del Departament de Medi Am-
bient, mitjançant escrit del dia 30 de maig varen requerir-se 
determinades concrecions respecte de l’informe ambiental 

que figurava a l’expedient, el qual ha estat oportunament 
rectificat  pel mateix equip redactor: Estudis i Projectes Em-
pordà SL.

Per altra banda, s’han tramés comunicacions per informar 
de l’aprovació del Pla als municipis veïns: Cassà de la Sel-
va, Riudellots de la Selva, Sant Andreu Salou, Llambilles i 
Fornells de la Selva.

Durant el termini esmentat d’informació pública, han es-
tat presentades diverses al·legacions i suggeriments per 
part de veïns, propietaris de finques i altres interessats, 
relatives a les dades recollides en el catàleg de masies i 
aspectes diversos de la normativa urbanística, les quals 
han estat totes resoltes.

Finalment, es proposa aprovar provisionalment el Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Campllong, segons 
documentació elaborada per l’Arquitecte Adrià Felip i Cam-
pistol, que recull les esmenes derivades de les al·legacions 
formulades en el període d’informació pública. El resultat 
és el següent:
    Vots a favor: 5 (CiU)
    Vots en contra: 0
    Abstencions:  2 (IpC)

Local Social. Concessió administrativa temporal per a 
la gestió i explotació de l’espai destinat a bar restau-
rant i convocatòria de concurs públic

El senyor alcalde proposa a la Junta de Govern l’adopció 
d’acord de convocar concurs públic, pel procediment obert, 
per a l’adjudicació de la concessió administrativa temporal 
per a gestió i explotació de l’espai destinat a bar restaurant 
del Local Social de Campllong i aprovar el plec de condi-
cions juridicoadministratives i econòmiques particulars que 
han de regir tant la contractació, com la pròpia concessió i 
que s’acompanya, com a annex, a aquesta proposta.

Despatx ordinari

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

Del dia �9 d’octubre de �005, d’inici d’actuacions per a la 
venda de finca industrial de propietat municipal núm. 8 del 
sector “Les Ferreries”.

Del dia 28 d’octubre de 2005, d’aprovació de liquidació de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de natu-
ralesa urbana, per un import de 153,12 €.

Del dia 7 de novembre de �005, d’autorització d’instal·lació 
i representació d’un petit circ.

Del dia �7 de novembre de �005, d’aprovació de liquidació 
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de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de na-
turalesa urbana, per un import de 153,12 €.

Del dia 9 de desembre de �005, d’aprovació de liquidació 
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de na-
turalesa urbana, per un import de 253,23 €.

Del dia �5 de desembre de �005, de concessió de la lli-
cència urbanística núm. 33/2005, per canvi de tancament 
d’alumini per paret de pedra al carrer Sant Jordi, �3. 

Del dia �5 de desembre de �005, de concessió de la llicèn-
cia urbanística núm. 35/2005, per canvi de rajoles bany al 
carrer pavelló, 6.

Del dia �� de desembre de �005, de contractació de directo-
ra per al casal de Nadal del �� de desembre al 5 de gener.

Del dia 5 de gener de 2006, de devolució de fiança de resi-
dus expedient llicència urbanística núm. 13/2004.

Del dia 5 de gener de �006, de concessió de llicència ur-
banística núm. 42/2005, per a instal·lació línia elèctrica al 
veïnat de les Ferreries (Pol. 1 parc. 66).

Del dia �6 de febrer de �006, d’inici d’actuacions per a la 
venda de finques industrials de propietat municipal núm. 
�0, �� i �� del sector “Les Ferreries”.

Del dia �7 de febrer de �006, d’aprovació de liquidació de 
l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys de natu-
ralesa urbana, per un import de 3,52 €.

Del dia �7 de febrer de �006, de declaració de caducitat 
inscripció i consegüent baixa del padró d’habitants.

Del dia 20 de febrer de 2006, de devolució fiança 
d’afectació de la via pública de expedient llicència obres 
núm. 26/2005.

Del dia �� de febrer de �006, d’aprovació liquidació de la 
taxa per utilització privativa o aprofitament especial consti-
tuïts en el sòl, vol i subsòl en les vies públiques municipals, 
en la modalitat prevista per a companyies explotadores de 
serveis o subministraments.

Del dia �3 de febrer de �006, de concessió de llicència ur-
banística núm. 30/2005, per canvi de traçat camí d’accés 
a Can Cardina.

Del dia 2 de març de 2006, d’aprovació de liquidacions de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de natu-
ralesa urbana, per un import total de 973,85 €.

Del dia 7 de març de 2006, de concessió de llicència urba-
nística núm. 8/2006, per arrencar tres arbres i pavimentar 

un tram de l’escocell al carrer camí de Fornells, �3.

Del dia 13 de març de 2006, de devolució fiança residus de 
expedient llicència obres núm. 8/2004 i 2/2005.

Del dia 20 de març de 2006, de concessió de llicència 
urbanística núm. 7/2006, per desconnexió d’un fanal 
i connexió caseta obres a xarxa clavegueram al carrer 
Sant Jordi.

Del dia 21 de març de 2006, de devolució de fiança residus 
expedient llicència obres núm. 18/2003.

Del dia 3 d’abril de �006, de concessió llicència obres 
núm. 10/2006, per a instal·lació nova caixa de baixa tensió 
al carrer camí de Fornells, �3.

Del dia 4 d’abril de �006, d’autorització de segregació de 
solar al carrer Sant Jordi parc. B��, B�3 i B�4.

Del dia �� d’abril de �006, de nova incoació d’expedient 
per a la venda de solar industrial de propietat municipal, 
parcel·la núm. 8 del sector “Les Ferreries”.

Del dia 15 de març de 2006, d’aprovació de liquidació de 
l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys de natu-
ralesa urbana, per un import de 7,31 €.

Del dia �6 de maig de �006, d’autorització d’instal·lació i 
representació d’un petit circ.

Del dia �7 de maig de �006, d’aprovació de liquidació 
d’ingressos i pagaments del pressupost municipal �005.

Del dia �� de maig de �006, de concessió de llicència ur-
banística núm. 24/2006 per a canvi de tancaments exterior 
a Cal Verd.

Del dia �� de maig de �006, de concessió de llicència de pri-
mera ocupació habitatge unifamiliar del carrer Sant Jordi.

Del dia 24 de maig de 2006, de devolució de garantia defi-
nitiva de les obres d’arranjament i urbanització de la plaça 
al veïnat de Can Pou.

Del dia �6 de maig de �006, de concessió de llicència de 
primera ocupació habitatge unifamiliar al veïnat de la Bru-
guera núm. 6 – Can Mau.

Del dia �� de juny de �006, de trasllat informes tècnics per 
requeriment aportació nova documentació a expedient de 
sol·licitud de llicència urbanística núm. 27/2006 i 28/2006.

Del dia �� de juny de �006, de concessió de llicència urba-
nística núm. 31/2006 per a instal·lació nova caixa de distri-
bució línia elèctrica BT al carrer del Remei.
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Del dia �� de juny de �006, de delegació al Consell 
Comarcal del Gironès per concórrer a la convocatòria 
d’ajuts per al foment de la recollida selectiva de la frac-
ció orgànica de residus municipals.

Del dia �� de juny de �006, de trasllat informe tècnic per 
requeriment aportació nova documentació a expedient 
de sol·licitud de llicència urbanística núm. 29/2006.

Del dia �7 de juny de �006, d’acceptació d’ajut atorgat 
pel Consell Comarcal del Gironès per a adquisició de 3 
contenidors de recollida selectiva.

Del dia �7 de juny de �006, de concessió de llicència 
urbanística núm. 22/2006 per a canvi de tancaments ex-
teriors al Carrer de Sant Dionís, 5.

Del dia �9 de juny de �006, d’autorització d’utilització 
del pavelló esportiu al casal d’estiu del Centre Montse-
rrat-Xavier, per pernoctar de l’�� al �� de juliol.

Precs i preguntes

Cap

Abans de donar per acabat l’acte el Sr. Alcalde 
s’adreça als regidors assistents i els manifesta voluntat 
d’incrementar el nombre de reunions de Ple, i reduir, si 
cal, el de Juntes de Govern i sempre segons ho permeti 
la infraestructura i els mitjans administratius de què dis-
posa la Corporació.

La Sra. Anna Serra respon que el grup IpC sempre esta-
rà disposat a participar i que els hi agradaria molt poder 
contribuir més en l’activitat municipal, ja que, ara per 
ara, tal i com està organitzat el cartipàs, és molt poc el 
que poden aportar.

El Sr. Xavier Esteva intervé dient que seria molt d’agrair 
qualsevol iniciativa en aquest sentit i això per molt tard 
que arribi.

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

Ple extraordinari del  31 d’agost de 2006

Ratificació de la urgència de la convocatòria

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, els regidors assistents 
ratifiquen, per unanimitat, la urgència de la convoca-
tòria.

Únic.- Concessió administrativa per a la gestió i explo-
tació del bar restaurant del Local Social. Adjudicació.

Atenent els tràmits efectuats de conformitat amb acord 
adoptat per aquest òrgan corporatiu en sessió del pro-
ppassat dia 6 de juliol, de convocatòria de concurs pú-
blic pel procediment obert per a la concessió administra-
tiva per a gestió i explotació del bar-restaurant del Local 
Social d’aquest municipi.

Vista la proposta elevada per la Mesa de contractació 
designada, en el sentit que s’adjudiqui la concessió a 
favor de l’únic proponent que ha concorregut a la lici-
tació.

Examinada, doncs, la documentació que figura a les ac-
tuacions i de conformitat amb la proposta indicada; a 
l’empara del que determinen els arts. 88 i següents de 
la Llei de contractes de les administracions públiques 
(RDL 2/2000, de 16 de juny), el sotasignat alcalde, pro-
poso al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:

1r.- Adjudicar a favor de la companyia RODRÍGUEZ-DE 
TORO SC, NIF G�79�5�40, la concessió administrati-
va per a la gestió i explotació de l’espai destinat a bar-
restaurant del Local Social de Campllong, amb subjec-
ció a l’oferta i compromís per ell formulada, així com 
a les obligacions contingudes en el plec de condicions 
juridicoadministratives i econòmiques regulador de la 
concessió aprovat per la Corporació en data 6 de juliol 
d’enguany.

2n.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari, i  reque-
rir-lo a fi que, en el termini de 10 dies, aporti la garantia 
definitiva que preveu el paràgraf 12 del plec de condi-
cions al·ludit i, també, perquè comparegui a les oficines 
municipals, en el mateix termini indicat, per a subscrip-
ció de l’oportú contracte.

3r.- Facultar àmpliament l’Alcaldia per a tot allò que 
sigui necessari per a l’eficàcia d’aquesta resolució, in-
closa la signatura del contracte que s’esmenta al punt 
precedent.

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

Veïns i veïnes de totes les edats han pogut gaudir del munt d’activitats que es van realitzar a la Festa Major d’aquest any. 
Cal posar de relleu l’afluència de públic del concert per a joves del divendres a la nit, iniciativa molt encertada. A més, 
també cal destacar la bona resposta que han tingut la resta d’actes, tot i que la pluja del divendres va deslluir una mica 
les havaneres, que es van haver de fer a l’interior de l’església. S’ha d’agrair el treball aportat per tots els membres de la 
Comissió de Festes i animar-los a què any rere any organitzin amb la mateixa il·lusió els actes de festes vinents. 
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Segona marxa popular
de Campllong

Unes �00 persones van animar-se el diumenge, �5 
d’octubre, a conèixer de més a prop el terme de Campllong, 
en la caminada popular que va organitzar l’Ajuntament i 
l’Associació Esportiva Campllong.
La caminada va transcórrer en molt bon ambient, i els as-
sistents van gaudir de l’entorn durant els �� quilòmetres 
del recorregut. En acabar, i per tornar a agafar forces, es 
va obsequiar tothom amb una botifarrada.

Inauguració 
del Local Social de Campllong

Veïns de Campllong i autoritats, amb la presència de 
la delegada de la Generalitat, Pia Bosch, van celebrar 
el passat �� de setembre l’acte d’inauguració del local 
social municipal.
L’obra ha estat possible gràcies a les subvencions de la 

Generalitat, a través del pla únic d’obres i serveis, de la 
Diputació de Girona i del Consell Comarcal del Gironès. 
El Local Social, situat al centre del municipi, és un punt de 
proximitat de tots els campllonencs.
L’edifici on s’ha ubicat era en els seus inicis l’escola, 
l’Ajuntament i el Jutjat de Campllong. Un cop tancada 
l’escola, amb els anys esdevingué Casa Consistorial i rec-
toria, durant molts anys va estar en desús, es va deteriorar 
i es va fer necessària la seva rehabilitació.

Vacunació per a la grip

Com cada any s’ha fet la campanya de vacunació de la 
grip. El dia �6 d’octubre personal de l’àrea bàsica de Cas-
sà de la Selva es va traslladar a Campllong per tal de dur a 
terme l’esmentada campanya, en la qual hi van participar 
3� persones.

Manteniment i millora
del Pavelló esportiu

L’afluència de gent que fa ús del pavelló esportiu municipal 
fa necessari un manteniment continuat de les instal·lacions 
per tal de donar un bon servei. Així que, desprès de les 
obres per adequar els vestidors i la instal·lació de plaques 
solars com a millora energètica per obtenir aigua calenta, 
aquests darrers dies s’han acabat els treballs de pintat de 
l’estructura metàl·lica del sostre amb esmalt ignífug, per 
adequar l’edifici a les normatives de prevenció d’incendis. 
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Treballs de millora en senyalització

Desprès dels treballs de millora en el ferm, i per tal 
d’assolir una bona xarxa viària bàsica, aquest estiu s’han 
realitzat els treballs de millora tant en senyalització horit-
zontal com en vertical. 

Les millores han consistit en el pintat de nou dels camins 
veïnals i alguns carrers de la zona urbana, igualment 
s’han instal·lat diversos pals indicadors per tal de sen-
yalitzar llocs d’interès i camins veïnals. Tanmateix, s’han 
adquirit diverses senyals a fi de millorar la senyalització 
fixa de trànsit i aconseguir coherència i funcionalitat.

Les obres s’han dut a terme gràcies a un ajut econòmic 
concedit pel Consell Comarcal del Gironès.

Homenatge
a la gent gran de Campllong

Un any més, la gent més gran de Campllong va gaudir 
d’una festa dedicada a ells. Més de �00 persones van 
acompanyar a familiars, veïns i amics en aquesta diada. 
La missa, cantada per la Coral de Sant Andreu Salou, va 
donar inici als actes, que van continuar amb un àpat mul-
titudinari al pavelló en el qual es va fer entrega a tots els 
majors de 65 anys d’un record de la diada i també es va 
lliurar un detall a les persones de més de 85 anys. 
Les paraules de l’Alcalde van anar encaminades a felicitar-
los i animar-los a que participin del recent creat Casal de 
Jubilats de Campllong amb seu al Local Social.
A tots ells moltes felicitats!

Musicant

El tercer cicle del festival Musicant, inaugurat pel conseller 
d'Educació i Universitats Joan Manuel Del Pozo, ha superat 
les expectatives de públic previstes, gràcies, sobretot, al con-
cert de Lluís Llach, que va tenir �.500 espectadors. 
El festival ha portat música de tots els temps i d’arreu dels Paï-
sos Catalans a Campllong, i ha assolit un gran nivell. Cal des-
tacar el quintet de metall ���� Gotic Brass amb un repertori de 
música contemporània i també el concert de cloenda a càrrec 
de Susanna Delsaz i Joan Furió, que han fet una gran tasca de 
recerca de música noucentista catalana per a veu i guitarra.
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Oficines municipals	 97� 46 �5 04
Fax oficines municipals	 972 46 34 08
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 2 del matí, 
i també dijous, de 6 a 8 de la tarda
Web municipal	 	www.campllong.cat
Correu electrònic municipal	 campllong@ddgi.es
S. tècnics - Aparellador municipal	 97� 46 �5 04 
Horari: Dijous, de 10 a 2 del matí a l’Ajuntament

Pavelló             Per reserves de pista cal trucar a l’Ajuntament. 
Local Social 972 46 07 87
Biblioteca/Telecentre 
De dilluns a divendres, de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.
Servei de classes de reforç per a nens		
Poseu-vos en contacte amb el Local Social. 
Parròquia de Campllong	 97� 46 �� 96

Serveis socials (Cassà)	 972 46 08 51 
Jutjat de pau (Llagostera)	 972 80 57 56	
Assistència sanitària	-	CAP	Cassà	 972 46 38 82 (83)	
Cementiri municipal	 Poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament

Prodaisa	(aigües)	 972 20 20 78
Enher (avaries)	 900 77 00 77
Enher (atenció	al	client)	 900 70 70 70
Oficina Enher Girona	 	97� �0 �0 70

Recaptació - Consell Comarcal del Gironès							97� �0 64 4�
                                                                        Fax 97� �� 35 73
C /Riera de Mus, 1A   17003 GIRONA
(Edifici Consell Comarcal del Gironès) 
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a �4 h.  
els dilluns i dimecres també de 16 h. a 18 h.

Deixalleria de Cassà                                            972 83 22 22 
Horaris: de dilluns a divendres, de �6h. a �9h. 
Dissabtes, de �0h. a �4h. i de �6h. a �9h.
(Diumenge i festius tancat)

Telèfons d’emergència
Emergències   ���
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:

DISSABTE, 18 DE NOVEMBRE

Assaig de pastorets
A les 4 de la tarda. �a Trobada al Local  Social. Reparti-
ment de papers i presentació de noves idees.

DISSABTE, 25 DE NOVEMBRE

L’hora del conte per a adults
A les �0 del vespre al Local Social. A càrrec de la Compan-
yia Vadecontes, que representarà: Viure del cuento.

DIUMENGE, 26 DE NOVEMBRE

Castanyada popular
A les 4 de la tarda, als afores del Pavelló. Visita de les 
obres de restauració de l’església. Berenar amb arenga-
des i botifarres, pa, vi, aigua i castanyes. Preu per perso-
na: 2 euros. Amenitza un espectacle de carrer.

DIMECRES, 6 DE DESEMBRE

Sortida a Port Aventura
Se sortirà a les 8 del matí del Local Social i es tornarà a les 
8 del vespre. Fins al 20 de novembre us podeu inscriure al 
Local Social, telèfon 972 46 07 87, de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 
de la tarda. L’autocar és gentilesa de l’Ajuntament.

DISSABTE, 16 DE DESEMBRE

L’Hora del Conte Infantil
A les 5 de la tarda al Local Social. A càrrec de la Companyia 
Vadecontes.

Casalet de Nadal
Del �� de desembre al 5 de gener, de 9 a � del matí. Als lo-
cals de l’Ajuntament. Places limitades. Inscripcions, del �7 de 
novembre a l’� de desembre a l’Ajuntament.

HORARIS DEL LOCAL SOCIAL
Biblioteca/Telecentre: de dilluns a divendres,
de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

Classes de repàs: Dilluns, dimecres i divendres. 
De 2/4 de 6 a 2/4 de 7: Nivell de Primària. 
De 2/4 de 7 a les 8: Nivell d’ESO. 
Preu: 7 euros l’hora. Informació al Local Social.

GIMNàSTICA DE MANTENIMENT
Des del mes d’octubre han començat les classes de gimnàs-
tica de manteniment per a adults, que duraran fins al 25 de 
juny de �007. Encara us hi podeu apuntar a l’Ajuntament. 
Es fan els dilluns de ¾ de 8 a ¾ de 9 del vespre. El preu total 
és de 90 euros, pagats en quotes trimestrals de 30 euros.

Agenda d’actes 
novembre-desembre 2006


