
EL NOSTRE INTERÈS PEL TRANSPORT PÚBLIC

Per a Campllong el dia 22 de gener ha d’ésser un dia d’aquells que segurament hem de 
escriure’l d’ara endavant subratllat, és el dia en què va començar a funcionar aquell transport 
públic que demanàvem des de temps immemorial (encara molts recordem el cotxe del mercat 
del dimecres que anava de Riudellots, Campllong a Cassà, i que anava ben ple, és clar que 
eren altres temps), fa tant de temps que el demanàvem i no arribava, que ara tots ja tenim co-
txe. Tot i això ens hem de felicitar que hagi arribat, diria que els últims tres anys de negocia-
ció conjuntament amb altres pobles i la Generalitat han donat els seus fruits amb la creació 
del Consorci del Transport de l’Àrea de Girona. Al seu moment es va aconseguir que la línia 
de transport nova que anava a Riudellots i al seu polígon es perllongués fi ns a Campllong. 
En aquell moment nosaltres vàrem insistir molt amb el fet que a Campllong, per moltes raons 
i costums, miràvem més cap a Cassà que no pas cap a Girona, i que aquesta línia havia, per 
tant, d’arribar a Cassà. Si més no, s’ha aconseguit més que això, la línia arriba fi ns a l’estació 
de Caldes de Malavella; això ens dóna la possibilitat d’enllaç amb els trens de la Renfe, o si-
gui, que si agafem els horaris d’aquesta línia i els de la Renfe, podem fer la combinació i anar 
a Barcelona sense agafar el cotxe, la qual cosa pot ésser bona per a qualsevol que no vulgui 
deixar el cotxe tot el dia aparcat a Caldes.
Hem dit al principi que la majoria de gent actualment té cotxe, segurament vivint a Campllong 
i segons la feina que tinguem no podem deixar de tenir-ne, però podem, des del moment en 
què tenim l’alternativa del transport públic, racionalitzar la quantitat de cotxes que hem de 
tenir a cada casa, ja que aquesta línia ens connecta amb la central d’autobusos de Girona, i 
des de allà a on vulguem. Les parades a Cassà són les mateixes que les de la línia de Sant 
Feliu a Girona, per tant, això ens permet enllaçar amb aquesta línia, o sigui, que aquesta línia 
a més d’anar a Caldes, Sant Andreu Salou (cruïlla), Cassà de la Selva, Campllong, Riudellots, 
Salt, algunes de les expedicions davant del Centre Hospitalari Santa Caterina i la Central 
d’autobusos de Girona, també la podem utilitzar per anar a la Costa, o a Barcelona. La oferta 
és prou interessant perquè fem tots plegats el possible per agafar-la, ni que sigui de tant 
en tant, per donar-li la sufi cient vida perquè la cosa continuï. Tenim gent al poble que no té 
cotxe, pensem que podem tenir una baixa, qualsevol relliscada, un braç trencat, el carnet 
retirat, i aleshores se’ns farà necessari tenir una alternativa al cotxe, a més quan un es fa 
gran tampoc té a vegades gaires ganes de conduir. La refl exió que fem des del Consistori a 
la gent de Campllong és que l’esforç per tirar endavant la implantació del servei ja està fet, 
de ben segur que manquen petits retocs. Ara falta la part més important, la sensibilització del 
col·lectiu de persones que viuen i treballen a Campllong. Salut a tothom.

Lluís Freixas i Vilardell

Alcalde
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Ple ordinari del dia 2 de novembre de 2006

Qüestions d’Alcaldia-Presidència

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els familiars 
dels infants nascuts al municipi en els darrers mesos.

Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acorden 
d’adreçar la comunicació proposada pel naixement de Na-
tàlia Kostadinov i Ivanova.

A continuació, en referència amb el POUM, el Sr. Freixas ex-
posa el contingut de la resolució d’aprovació definitiva per part 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme i l’encàrrec que s’ha fet 
als tècnics redactors per a l’elaboració del text refós.

Igualment, el Sr. Freixas informa de la contractació de la Sra. 
Cinta Serra i Montlló, tècnica superior en Animació Sociocul-
tural, a fi que exerceixi control durant les hores d’obertura de 
la Biblioteca i el Telecentre del Local Social i s’encarregui, 
també, de l’organització d’activitats.

Quant a les diverses visites i gestions que ha realitzat al llarg 
del trimestre, es refereix a  la reunió mantinguda juntament 
amb altres membres de l’Associació de Fires i Festes amb 
la Federació de Frisona de Catalunya –FEFRIC–, per tal de 
sol·licitar l’organització del concurs català per al �007, amb 
motiu de la XXV Fira Comarcal de Primavera, i que finalment 
ha estat denegada.

A continuació el Sr. Freixas comenta que resten ja totalment 
finalitzats els tràmits corresponents a la venda de quatre 
parcel·les del polígon industrial “Les Ferreries” i, tot seguit, 
dóna compte de les activitats que s’han portat a terme des 
del darrer ple.

A continuació el Sr. Freixas informa dels recursos imposats 
davant l’ACA, contra liquidacions del cànon per ocupació del 
domini públic hidràulic, en referència amb el cobriment d’una 
riera al Polígon de “Les Ferreries”. Tot i que el primer recurs ha 
estat desestimat, s’intenta que l’ACA rectifiqui les liquidacions 
practicades, sobre la base d’errors detectats tant en el procedi-
ment aplicat, com en les dades en les quals s’han efectuat.

Els reunits comenten la incongruència d’aquestes liquidacio-
ns pel fet que el cobriment ha esdevingut una millora en la 
riera  i que aquest no s’utilitza com a aprofitament privatiu 
sinó com a vial del Polígon Industrial “Les Ferreries”; per la 
qual cosa s’acorda requerir a  l’ACA, a fi que acompleixi el 
seu deure de manteniment en bones condicions el domini 
públic hidràulic pel que fa a les rieres del municipi.

Per finalitzar, el Sr. Freixas comenta que el proper dia 13 de 
novembre a l’Agència Catalana de l’Aigua es durà a terme 
l’obertura de pliques de les ofertes presentades per a les 
obres de construcció de la connexió de la xarxa d’abastament 

d’aigua potable dels municipis de Riudellots i Campllong des 
de l’artèria Costa Brava-Centre.

Societat privada municipal per a la promoció i 
construcció d’habitatges de protecció pública

El Sr. Alcalde proposa prendre en consideració la memòria 
justificativa per a l’exercici d’activitat econòmica redactada 
per la comissió d’estudi designada, relativa a la promoció 
i construcció d’habitatges de protecció pública i altres ac-
tuacions d’interès públic municipal i sotmetre-la a informació 
pública per un període de trenta dies hàbils durant el qual 
es poden presentar al·legacions i reclamacions, a través de 
la seva inserció en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, Butlletí Oficial de la Província, en uns dels mitjans de 
comunicació escrita i al Tauler d’anuncis de la Corporació.

Es proposa aprovar inicialment els estatuts socials regula-
dors de la societat privada municipal a constituir per l’exercici 
de l’activitat econòmica, en forma de mercantil anònima, i 
sotmetre’ls al tràmit d’informació pública per termini de tren-
ta dies simultàniament amb la memòria  justificativa per a 
l’exercici d’activitat econòmica, als efectes de la presentació 
d’al·legacions, suggeriments o reclamacions, a través de la 
inserció d’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, en el Butlletí  Oficial de la Província i Tauler d’Anuncis 
de la Corporació.

La Sra. Anna Serra intervé i comenta que en altres llocs, 
amb l’objectiu de construir habitatges, s’ha optat per la fór-
mula d’una fundació; que s’hauria hagut de valorar aquesta 
possibilitat, abans d’optar per una societat anònima.

El Sr. Freixas comenta que els objectius proposats no es li-
miten només a la construcció d’habitatges; que això pot ser 
així al començament, però la idea és, més endavant,  gestio-
nar mitjançant aquesta S.A. altres serveis d’interès municipal 
amb la finalitat principal de guanyar agilitat i eficàcia; no obs-
tant, proposa de deixar l’assumpte sobre la taula a fi d’ampliar 
i valorar el suggeriment de la Sra. Serra i tornar a sotmetre la 
qüestió al Ple en la propera reunió que tingui lloc.

Els reunits manifesten conformitat i la proposta no se sotmet 
a votació.

Pla parcial del polígon industrial Les Ferreries. 
Completar els serveis urbanístics  del C/ Camí 
Vell de Riudellots i possible canvi d’emplaçament 
d’una zona de servei o giratori

Trobant-se en tràmit, en l’actualitat, la recepció dels serveis 
urbanístics del sector Les Ferreries d’aquest municipi, amb 
motiu de la qual s’han dut a terme diverses comprovacions 
per part dels serveis tècnics municipals, a resultat dels quals  
s’ha constatat que no resten complerts els serveis indicats 
pel que fa al C/ Camí Vell de Riudellots, en una superfície 
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de 123,85 m2, que corresponia un giratori o zona de servei 
que no s’ha realitzat.

Així doncs, ja que és d’interès de la Corporació que 
s’acompleixin les previsions dels instruments urbanístics, cal 
requerir la companyia POLINGESA, com a promotora que 
n’és, a fi que ajusti el traçat de la viabilitat en el punt exposat, 
al planejament aprovat.

No obstant, en el mateix informe tècnic esmentat, es plante-
ja la conveniència d’aprofitar la circumstància detallada, per 
tal de millorar els accessos al dipòsit de l’aigua del sector, 
cosa que s’aconseguiria desplaçant el giratori o àrea de ser-
vei que manca urbanitzar i ubicant-lo més a munt del mateix 
carrer, on assoliria òptima funcionalitat en el sentit indicat.

Així doncs, valorant l’efectiu interès públic del canvi proposat 
i l’actual titularitat municipal del terreny on s’havia previst de 
situar la zona de servei; el sotasignat alcalde proposo al Ple 
l’adopció d’acord en els següents termes:

1r.- Requerir la companyia POLINGESA a fi que completi 
les obres d’urbanització del sector industrial “Les Ferreries”, 
quant a la superfície de 123,85 m2, situada al  C/ Camí Vell 
de Riudellots.

2n.- Palesar, no obstant, a la companyia POLINGESA 
l’interès municipal que la repetida zona de servei o giratori 
sigui ubicada més a munt, en el mateix carrer i just a conti-
nuació del seu emplaçament actual, segons determinacions 
del projecte d’urbanització aprovat, a fi de millorar l’accés al 
dipòsit de l’aigua; motiu pel qual, cas de manifestar-hi con-
formitat, s’incoarà l’expedient administratiu pertinent per a 
desafectació de la superfície corresponent del domini públic 
local, com a tràmit previ per possibilitar la permuta d’aquesta, 
amb un altre terreny de dimensions equivalents, situat en el 
nou lloc proposat,  més proper al dipòsit de l’aigua, en una 
finca propietat de l’al·ludida companyia i que, cas de com-
pletar-se el procediment detallat, hauria de ser urbanitzat 
amb acompliment de les mateixes condicions indicades en 
el planejament vigent del sector, o  del que en el futur  pugui 
aprovar-se respecte d’aquella zona.

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

Compte general de l’exercici 2005. Aprovació.

Vist l’expedient instruït per a la formació del Compte Gene-
ral de l’exercici de 2005, en el qual hi figura l’informe emès 
per la Comissió Municipal de Comptes, amb data �4 d’agost 
propassat.

Atès que el Compte i els diferents estats i documents justifi-
catius, varen sotmetre’s a informació pública pel termini de 

quinze dies, i no s’ha formulat cap reclamació al respecte.

De conformitat amb allò disposat per l’art. 212.4 de la Llei 
39/1988,de 28 de desembre, Reguladora de les hisendes 
locals; el sotasignat alcalde, proposo al Ple l’adopció d’acord 
en els següents termes:

Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2005 
i trametre’n còpia diligenciada a la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, per a la seva oportuna fiscalització.

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

Projecte d’obres de construcció de la xarxa 
de subministrament de gas a mitja pressió B a 
Campllong

La Junta de Govern, en sessió del dia 21 de setembre pro-
ppassat, va aprovar inicialment el projecte titulat OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT 
DE GAS A MITJA PRESSIÓ B A CAMPLLONG, el qual es 
troba, en el moment present, sotmès al tràmit informació pú-
blica que regula l’art. 37.2 del Reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).

Malgrat que el projecte indicat comporta l’afectació de béns i 
drets particulars i, per tant, caldrà procedir a les actuacions  ex-
propiatòries oportunes, en atenció del que determina l’art. 38 
del mateix Reglament  abans esmentat, la competència per a 
aprovació del repetit projecte correspon al Ple municipal.

Igualment, en relació amb l’execució de l’obra detallada, cal 
palesar, per una banda, el seu interès públic, motiu pel qual 
ha estat atorgada una subvenció per part de la Direcció Ge-
neral d’Energia i Mines del departament de Treball i Indústria 
de la Generalitat de Catalunya, d’import 54.000.- €; i, per 
l’altra, la urgència d’endegar el procediment de contracta-
ció corresponent, a fi de complimentar el termini establert a 
l’efecte en la resolució d’atorgament d’aquesta subvenció, 
que assenyala el proper dia 30 de novembre com a límit per 
justificar la despesa efectuada.

Quant al finançament de l’obra, el cost total previst en el 
projecte al·ludit és de 248.661,03.- €, per tant, cal suplemen-
tar la partida 05.5.602 del pressupost de l’exercici, incloent 
a l’efecte l’import de les indemnitzacions a satisfer per les 
afectacions de finques particulars en concepte de servituds 
de pas i ocupació temporal de terrenys.

Pel que fa els recursos econòmics consignats per a l’obra, 
no s’ha cobert la previsió relativa a la subvenció, en ser la 
quantitat concedida inferior a la consignada (87.749,54€); ni 
tampoc pel que fa a l’aportació de POLINGESA (43.874,77€), 
que finalment no s’ha materialitzat.
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Per tant, el finançament de l’actuació es completarà amb 
càrrec del recursos provinents  de la venda de patrimoni mu-
nicipal, que ja s’han realitzat.

Així doncs, considerant els antecedents exposats i atenent les 
actuacions practicades fins a la data, així com les que man-
quen per completar els tràmits reglamentaris; el sotasignat al-
calde proposo al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:

1r.- Ratificar en tot el seu contingut l’acord adoptat per la 
Junta de Govern en sessió de 21 de setembre proppassat, 
d’aprovació del projecte titulat OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS A MITJA 
PRESSIÓ B A CAMPLLONG, així com els tràmits posteriors 
realitzats de notificació als interessats i exposició pública.

�n.- Declarar la urgència de la contractació de l’obra corres-
ponent al projecte al·ludit, per motius d’interès públic i de 
conformitat amb les determinacions de l’art. 71 de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RDL �/�000, 
de 16 de juny).

3r.- Convocar subhasta pública, per procediment obert i 
tràmit d’urgència i aprovar el plec de condicions jurídiques, 
econòmiques i administratives reguladores de la licitació, 
que s’adjunta com annex a la present proposta.

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

Reglament del Casal de Jubilats de Campllong. 
Aprovació inicial

El proppassat mes de setembre va inaugurar-se el Local Social 
de Campllong; aquest important equipament municipal, dispo-
sa d’un espai especialment habilitat com a Llar de Jubilats.

És de gran interès per al municipi propiciar el benestar de la 
gent gran del poble, afavorint la seva reintegració social mit-
jançant el desenvolupament d’activitats culturals, recreatives 
i d’altres, per això es pretén activar el funcionament d’aquest 
nou espai, dotant-lo del suport  logístic oportú a l’efecte.

Així doncs, i com a primer pas per aconseguir els objectius 
exposats, procedeix d’establir el règim de funcionament del 
Casal i reglamentar-ne l’organització.

El Sr. Alcalde proposa aprovar inicialment el Reglament del 
Casal de Jubilats de Campllong, composat per 18 articles, 1 
disposició transitòria i 1 disposició final, i sotmetre’l a expo-
sició pública i audiència als interessats pel termini de tren-
ta dies, mitjançant anunci en el BOP de Girona i el taulell 
d’edictes de la Corporació, a fi que s’hi puguin presentar 
reclamacions i suggeriments.

En el cas que no se’n formuli cap, aquest acord esdevindrà 
elevat a definitiu i es procedirà a la publicació íntegra del text 
del Reglament en el B.O.P 

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

Ordenances fiscals 2007. Aprovació provisional

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

Vistos els antecedents incorporats a l’expedient, el sotasignat al-
calde proposo al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:

Primer.- DEROGAR l’ordenança fiscal núm. 1 general de 
gestió, inspecció i recaptació, bàsicament per trobar-se ac-
tualment delegades en el Servei de gestió i recaptació de tri-
buts del Consell Comarcal del Gironès, la gestió i recaptació 
d’una part important dels recursos tributaris municipals.

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de les orde-
nances fiscals. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

- Article 4:  en el seu punt �.� queda redactat de la següent 
manera:

“4.2.2.- Gaudiran d’una bonificació que a continuació es dirà 
sobre la quota íntegra de l’impost, els subjectes passius res-
pecte dels immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent 
del sol i sempre i quan els esmentats sistemes incorporin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
atorgada per l’administració competent:

A) Edificacions en zones urbanes:
a) Sistemes d’aprofitament d’energia solar 
• Elèctrica (fotovoltàiques):  fins un mínim de 5 kw de potèn-
cia, el �0 % de la quota total de l’impost.
• Tèrmica: 
*Instal·lacions per a ACS exclusivament amb rendiment mí-
nim que cobreixi el 75% de les necessitats de l’habitatge: 7% 
de la quota total de l’impost.
*Instal·lacions per a ACS, amb rendiment mínim que cobreixi 
el 75% de les necessitats de l’habitatge i, també, per a cli-
matització,  amb un rendiment mínim de valor energètic que 
cobreixi el 50% de les necessitats de l’habitatge: 20% de la 
quota total de l’impost.
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b) Sistemes d’aprofitaments d’aigües plujanes de l’edifici: 
• Instal·lacions que comportin aprofitaments mínim de 
0’50m3/m2 de coberta:  20 % de la quota total de l’impost. 
• Instal·lacions que no assoleixin l’aprofitament  mínim indi-
cat de 0’50m3/m2 de coberta:  el  percentatge (%) de bonifi-
cació a aplicar es calcularà prorratejant-lo proporcionalment 
respecte del coeficient del 20% fixat al paràgraf precedent.

B) Finques rústiques:
�0 % de la quota total de l’impost.

L’aplicació de totes  les bonificacions regulades en l’anterior 
epígraf 4.�.�, restarà condicionada a que les instal·lacions 
s’hagin realitzat amb materials i productes que disposin d’un 
distintiu de garantia, segons especificacions de l’art. 6.2 del 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció 
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Per al reconeixement de l’anterior bonificació els possi-
bles beneficiaris hauran de presentar, junt amb la per-
tinent sol·licitud, el projecte d’instal·lació dels elements 
d’aprofitament, amb descripció detallada de les  seves ca-
racterístiques, i documentació que deixi clar la homologació 
de materials emprats i el seu respecta per el medi ambient, 
documentació que serà sotmesa a la revisió dels Serveis 
Tècnics Municipals  per a comprovació.

Un cop concedida la bonificació, aquesta tindria una vigèn-
cia màxima de 5 anys, transcorreguts els quals caldrà acre-
ditar la vigència o renovació dels sistemes instal·lats o altres 
circumstàncies o actuacions que permetin garantir la seva 
capacitat i funcionament.

L’import acumulat de les diferents bonificacions establertes 
als paràgrafs precedents en cap cas no podrà excedir del 50 
%  de la quota íntegra corresponent.”

ORDENANÇA FISCAL NUM. 3 REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

- Article 5:  queda redactat de la següent manera:
“Article 5. Base Imposable, liquidable, tipus de gravàmen i 
quota.
1.- La base imposable de l’impost ve determinada per la 
classe de vehicle i la seva potència capacitat.
�.- L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de ta-
rifes anuals:

POTENCIA I CLASSE DE VEHICLES  QUOTA €

A) TURISMES: 
De menys de 8 cavalls fiscals  16,93
De 8 a 12 cavalls    45,75
de 12 a 16 cavalls    96,70
de 16 a 19,99 cavalls   120,52

de mes de 20 cavalls   150,57
  
B) AUTOBUSOS: 
De menys de 21 places   112,08
de 21 a 50 places    159,51
De més de 50 places   199,39
  
C) CAMIONS: 
De menys de 1000 Kg. De càrrega útil 56,81
De 1000 a 2999 Kg. De càrrega útil  112,08
de 2999 a 9999 Kg. De càrrega útil  159,51
De més de 9999 Kg. De càrrega útil  199,39
  
D) TRACTORS: 
De menys de 16 cavalls fiscals  23,68
De 16 a 25 cavalls fiscals   37,32
De més de 25 cavalls fiscals   112,08
 
E) REMOLCS I SEMI-REMOLCS ARROSSEGATS 
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MERÀNICA 
De menys de 1000 Kg. De càrrega útil  
23,68
De 1000 a 2999 Kg. De càrrega útil  37,32
De més de 2999 Kg. De càrrega útil  112,08

F) ALTRES VEHICLES: 
Ciclomotors     5,86
Motocicletes fins a 125 cc.    5,86
Motocicletes de més a 125 fins a 250 cc  
10,10
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc. 20,31
Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc. 40,69
Motocicletes de més de 1000 cc.  81,44

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

ORDENANÇA FISCAL NUM. 5 REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE  INCREMENT DE VALOR DELS TE-
RRENYS DE NATURALESA URBANA.

- Article 7:  en el seu punt 3 queda redactat de la següent 
manera:
“7.3.- El percentatge esmentat serà aquell que resulti de 
multiplicar el número d’anys pel percentatge anual següent:
a) Pels increments de valor generat en un període de temps 
comprès entre un i cinc anys, 2’5 %
b) Pels increments de valor generats en un període de temps 
fins a deu anys el 2’0%
c) Pels increments de valor generats en un període de temps 
fins a quinze anys el 2’1%
d) Pels increments de valor generats en un període de temps 
fins a vint anys el 2’2%.”
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- Article 10: queda redactat de la següent manera:
“Art. 10.- Quota tributària
La quota de l’impost serà la resultant d’aplicar a la base im-
posable els següents tipus:
- Pels increments de valor generat en un període de temps 
comprès entre un i cinc anys: 25  %.
- Pels increments de valor generats en un període de temps 
superior a cinc anys: �0 %.”

- Article 11: queda redactat, en el seu primer paràgraf,  de la 
següent manera:
“Art. 11.- Bonificacions
Gaudiran d’una bonificació del 95% les quotes que es meri-
tin en les transmissions de terrenys i transmissions o consti-
tució de drets reals de gaudir, limitadors del domini, realitza-
des a títol lucratiu per causa de mort a favor de descendents 
i adoptats, cònjuges i ascendents i adoptats, i altres  fami-
liars, sempre i quan el bé immoble de que es tracti hagués 
estat l’habitatge habitual del/la transmitent o constituent i en 
aquest hi convisqués juntament, al moment de la transmis-
sió, el/la propi/a beneficiari/a que el rep.” .../...

ORDENANÇA FISCAL NUM. 8 REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.

- Article 4:  queda redactat de la següent manera:
“Article 4 – Quota tributària.
La quota tributària és determinarà per aplicació de la tarifa 
següent:
Concepte              €
4.1 Habitatges  en sòl urbà    120,50
4.� Comerços i altres activitats sòl urbà   
120,50
4.3 Habitatges sòl no urbanitzable   86,50
4.4 Comerços i altres activitats en sòl no urbanitzable   
86,50
4.5 Contenidors per un sol usuari particular o activitat   
    1.607,00  (per cada 
unitat i any)
4.6 Contenidors d’utilització mixta (per cada unitat i any) 
968,00
4.7 Contenidor de recollida selectiva d’envasos i cartró que 
tinguin una utilitat privada (per unitat i any) 60,00”

- Article 5:  queda redactat de la següent manera:
“Article 5 – Bonificacions subjectives.
5.1. En funció de la tarifa concreta que li resulti aplicable, 
els subjectes passius podran gaudir d’una bonificació pels 
imports que al final es detallen, sempre i quan s’acompleixin 
els següents requisits:

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

En cas d’habitatges ocupats  en règim de lloguer o per perso-
nes que no en siguin els seus propietaris, per a tal que aquests 
puguin gaudir de la bonificació caldrà que els requisits determi-
nats al punt precedent --formulació de compromís i seguiment 
del curset— siguin complimentats per un dels residents en 
l’habitatge  o membre de la unitat familiar que hi visqui.

Per la seva banda, el propietari haurà de comprometre’s a 
repercutir als inquilins únicament l’import de la quota efecti-
vament satisfeta i amb deducció de l’import de la bonificació 
corresponent.

Imports de la bonificació :

Tarifa aplicable                                   € 
5.1.1 Habitatges  en sòl urbà   22.-
5.1.2 Comerços i altres activitats sòl urbà  22.-
5.1.3 Habitatges sòl no urbanitzable   22.-
5.1.4 Comerços i altres activitats en sòl no urbanitzable 22.-
5.1.5 Contenidors per un sol usuari particular o activitat 300.-
(per cada unitat i any)
5.1.6 Contenidors d’utilització mixta (per cada unitat i any 
150.-

Aquestes bonificacions es podran augmentar en un 50% 
si es dona la circumstància i així s’acredita  que el 100%  
dels integrants de la unitat familiar majors de 12  i menors 
de 70 anys han assolit la formació necessària en matèria  
d’educació mediambiental mitjançant l’assistència al curs 
organitzat des de l’Ajuntament. 

5.2 Podran gaudir d’una bonificació d’import 25.-€ sobre la 
quota que els correspongui, els subjectes passius que acre-
ditin l’ús de sistemes ecològics de tractament de la fracció 
orgànica de les deixalles domèstiques tipus compostadors, 
femers, etc, entenent-se com a tal femer aquell degudament 
legalitzat i complidor amb la normativa vigent, fet amb dejec-
cions ramaderes el volum de les quals superi les fetes per 
altre material orgànic.

5.3 Els anteriors beneficis  són acumulables i sobre la quota 
resultant podrà aplicar-se una darrera bonificació equivalent 
al 50% del seu propi import, quan tots els membres de la 
unitat familiar en la qual s’integra el subjecte passiu siguin 
pensionistes o majors de 65 anys  i els seus ingressos totals 
anuals  no superen la xifra de 30.000,00.- €.

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

5.4 Les bonificacions hauran de ser sol·licitades  pels inte-
ressats o interessades abans del dia 15 de març de l’any 
que es tracti i un, cop atorgades, es mantindran vigents in-
definidament per mentre no es modifiquin les circumstàncies 
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determinants de la seva concessió.”

ORDENANÇA FISCAL NUM. 11 REGULADORA DE LA 
TAXA PER L’ESTUDI, ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCU-
MENTS I LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC I DE 
CONTROL AMBIENTAL.

- Article 4:  queda redactat de la següent manera:
“Article 4 - Bases  i Tarifes.

4.1.-  Expedients urbanístics:   Quota euros
- Llicències urbanístiques: per expedient: 15.-€, més  0’2 % 
del pressupost de l’obra.
- Informes sobre alineacions, rasants, etc…
- emesos sobre plànol   8,40
- amb desplaçament del tècnic per a reconeixement sobre 
terreny     12,60
- Informes d’aprofitament urbanístic:
- finques rústiques    25,20
- finques urbanes     42,10
- Llicències de primera ocupació:  4�,00
- Certificats d’aprofitament urbanístic:  40,00
- Modificacions puntuals de Planejament General, 
quan es tramitin a petició expressa de particulars:  210’30 
- Projectes d’urbanització:   294,50 €/ 
hectàrea, amb quota mínima de 294,50 €/ha.
- Parcel·lacions:
Per cada parcel·la resultant de llicència:
 - Derivada de l’execució de pla parcial: 7,50 u.
- Derivades d’altres actes:   15,00 u.
- Declaració d’innecessarietat:   10,00 u.
- Delimitació polígons d’actuació:   210,30
- Plans especials:    210,30

4.�.-Expedients ambientals:

Per la tramitació complerta de tot l’expedient:

A) Autorització ambiental i llicència ambiental (annex I i II, 
Decret 136/99, de 18 de maig):
• Fins a 100 m2   420,70 €     
• De 101 m2 a 500 m2  631,10 €
• De 501 m2 a 1000 m2  841,40 €
• De més de 1000 m2  1.051,80 €

B) Comunicació prèvia: s’aplicarà  l’anterior escandall amb 
una reducció del 50 %

C) Activitats agràries i ramaderes: se’ls aplicarà l’escandall fixat 
per a la tramitació que els correspongui segons classificació de 
l’esmentat decret 136/199, amb un reducció del 60 %

D) Dipòsits de GLP: se’ls aplicarà l’escandall fixat per a 
la tramitació que els correspongui segons classificació de 
l’esmentat decret 136/199, amb un reducció del 50 %

E) Revisió, legalització i control d’autoritzacions, llicències i 
permisos ambientals:

• Revisió periòdica o anticipada de les activitats subjectes a 
llicència o autorització ambiental: Tributaran el 50 % de les 
tarifes d’aplicació establertes als paràgrafs precedents.
• Controls mediambientals de les activitats subjectes a règim 
de llicència o autorització ambiental i comunicació prèvia:  
Tributaran el 25 % de les tarifes d’aplicació establertes al 
paràgraf A), B) i C).
• L’adequació de les activitats existents degudament le-
galitzades a la normativa vigent, així com la legalització 
d’aquelles que no disposin dels pertinents permisos o llicèn-
cies, tributaran el 25 % de les tarifes que els corresponguin 
segons paràgrafs  anteriors.

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

F) Canvis, ampliacions, reformes d’activitat i obertura temporal:

• Els canvis d’activitat en un mateix local, tributaran com si 
es tractes d’una primera obertura.
• Les ampliacions de locals o establiments sense canvi o 
introducció d’una nova activitat: tributaran el 50% de la tarifa 
que correspongui a l’obertura.
• La introducció de noves activitats en un mateix local: tribu-
taran el 50 % de la tarifa que correspongui a l’obertura.
• Obertures temporals (en motiu de trasllats provisionals per 
obres, etc…) i per un període inferior a 6 mesos, tributaran el 
25% de la tarifa corresponent a la primera obertura.

G) Canvis de titularitat i transmissions: 84,14 €

4.3.- Llicències específica per a espectacles o activitats recrea-
tives en establiments de pública concurrència, sotmesos a la 
Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, acti-
vitats recreatives i establiments públics:  s’aplicarà el 50 % de 
la tarifa que correspongui segons el paràgraf 4.� de la mateixa 
ordenança, pel que fa a la tramitació de l’expedient ambiental 
corresponent en atenció del règim que resulti aplicable a cada 
cas concret (llicència, autorització o comunicació prèvia). 

Expedient de modificació de crèdits pressu-
postaris

Vist l’informe precedent i donada la necessitat d’efectuar 
diverses despeses amb càrrec a les partides en les quals 
no existeix, en el moment present, crèdits disponibles sufi-
cients; el sotasignat alcalde proposo al Ple l’adopció d’acord 
en els següents termes aprovar provisionalment l’expedient 
de modificació i habilitació de crèdits pressupostaris núm. 
3/2006, a finançar amb càrrec al romanent líquid de tresore-
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ria resultant de l’exercici anterior, nous ingressos, majors in-
gressos recaptats, anul·lació i  transferència entre partides.

Sotmesa la proposta a votació va donar el següent resultat:
Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions:  2(IpC)

Despatx ordinari

El Sr. Alcalde informa que els concessionaris de la gestió de 
l’espai de bar restaurant del local social han sol·licitat se’ls 
autoritzi a tancar el dilluns com a dia de festa setmanal i, tam-
bé, permís poder ocupar una part més de la sala de baix a 
fi d’ampliar l’espai disponible del restaurant. Que tots aquest 
temes es tractaran en la propera sessió del Ple, junt amb la 
llista de preus i tarifes de les consumicions de l’establiment.

A continuació el Sr. Freixas sotmet al Ple la relació de De-
crets del 30 de juny de 2006 al 4 d’octubre de 2006:

• Del dia 30 de juny de 2006, per la contractació temporal 
d’una auxiliar administrativa a les oficines municipals.

• Del dia 6 de juliol de 2006, de concessió de la llicència 
urbanística núm. 33/2006, per instal·lació nou subministra-
ment BT al carrer camí de Fornells, 13 del Polígon Industrial 
Les Ferreries.

• Del dia 6 de juliol de 2006, de concessió de la llicència 
urbanística núm. 34/2006, per instal·lació nou subministra-
ment BT al carrer camí de Fornells, 19 del Polígon Industrial 
Les Ferreries.

• Del dia 7 de juliol de 2006, de trasllat d’informe urbanístic 
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Pas-
seig de Campllong, 16

• Del dia 13 de juliol de 2006, de trasllat d’informe urbanístic 
per a la construcció de tres habitatges unifamiliar aïllat al 
Carrer Sant Jordi, parc. �7a, �7b i �7c.

• Del dia 18 de juliol de 2006, de concessió de la llicència 
urbanística núm. 37/2006, per obres menors al Veïnat de 
Can Bosc, 4 – Mas Gelats.

• Del dia 27 de juliol de 2006, d’aprovació de liquidació de 
l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys de na-
turalesa urbana, per un import de 12,16.- €, exp. 5/2006 i 
6/2006.

• Del dia 3 d’agost de 2006, de concessió de la llicència 
urbanística núm. 40/2006, per instal·lació nou subministra-
ment BT a la parcel·la núm. 37 del Polígon Industrial Les 
Ferreries.

• Del dia 16 d’agost de 2006, d’interposició de reclamació 
economicoadministrativa contra resolució de desestimació 
de recurs de reposició contra liquidació de cànon per utili-
tzació CON 2006010033.

• Del dia 21 d’agost de 2006, de concessió de la llicència 
urbanística núm. 42/2006, per obres menors al Veïnat de 
Can Dionís, � – Mas Bareia

• Del dia 23 d’agost de 2006, de concessió de la llicència 
urbanística núm. 43/2006, per instal·lació nou subministra-
ment BT al carrer de l’església, 26 (Local Social) i en l’àmbit 
del veïnat de Can Bosc.

• Del dia 28 d’agost de 2006, de convocatòria de sessió ex-
traordinària i urgent del Ple municipal per al dia 31 d’agost.

• Del dia 4 de setembre de 2006, de contractació temporal 
d’una auxiliar administrativa a les oficines municipals.

• Del dia 13 de setembre de 2006, de declaració de vehicle 
abandonat estacionat a la via pública coma a residu sòlid urbà.

• Del dia 19 de setembre de 2006, de concessió de la llicèn-
cia urbanística núm. 5/2006, per obres menors, al Veïnat de 
la Bruguera, 31 – Mas Coll.

• Del dia 21 de setembre de 2006, de trasllat informe urba-
nístic per a la col·locació d’un dipòsit de depuració d’aigües 
al Veïnat de Can Dionís, � – Mas Bareia.

• Del dia 25 de setembre de 2006, de contractació temporal 
d’una Coordinadora d’activitats i projectes de centre per al 
Local Social.

• Del dia 29 de setembre de 2006, de concessió de llicència 
d’obres menors per a la construcció d’una tanca perimetral a la 
finca situada al polígon 3, parcel·la 4 del veïnat de les Ferreries.

• Del dia 5 d’octubre de 2006, de concessió de llicència 
d’obres per a realització de solera de cimentació a la finca 
situada al polígon 1, parcel·la 66 del veïnat de les Ferreries.

• Del dia 6 d’octubre de 2006, de concessió de la llicència 
urbanística núm. 48/2006, per obres menors, al Veïnat de la 
Bruguera, 33 – Casa nova cal Cusí.

• Del dia 13 d’octubre de 2006, de declaració de innecessa-
rietat de llicència de parcel·lació/segregació de la finca situa-
da al Veïnat de la Bruguera, 31 – Mas Coll segons sol·licitud 
de divisió i agregació de terrenys formulada pel propietari.

• Del dia 18 d’octubre de 2006, de trasllat informe urbanístic 
referent a col·locació rètol a la nau del carrer camí de Riude-
llots, 1-3 del Polígon Industrial “Les Ferreries”.
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• Del dia 24 d’octubre de 2006, d’estimació de sol·licitud for-
mulada per ajornament pagament liquidació d’impost ICIO 
expedient llicència urbanística núm. 30/2006.

• Del dia 24 d’octubre de 2006, de concessió de la llicència 
urbanística núm. 50/2006, per instal·lació nou subministra-
ment BT al carrer camí de Riudellots, 1-3 del Polígon Indus-
trial “Les Ferreries”.

• Del dia 24 d’octubre de 2006, de concessió de la llicència 
urbanística núm. 49/2006, per instal·lació nou subministra-
ment BT al carrer Feixas Magres, parcel·la 29 del Polígon 
Industrial “Les Ferreries”.

Els reunits se’n donen per assabentats.

No havent-hi mocions urgents ni precs ni preguntes es dóna 
per finalitzada la reunió. 

Sessió extraordinària del dia 5 
d’octubre de 2006

Designació de membres de les meses electo-
rals per a les eleccions al Parlament de Cata-
lunya

De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General, es procedeix a 
la designació mitjançant sorteig públic dels membres de les 
meses electorals que s’hauran de constituir el proper dia 1 
de novembre, amb motiu de la celebració de les eleccions 
al Parlament de Catalunya, DOGC núm. 4715 del dia 8 de 
setembre, i amb el següent resultat:

MESA A: ELECTORS DE “A” a “Z”

TITULARS
PRESIDENT: SOLEDAD GUILLEN CANALS 40324065M

1r VOCAL:  CARME EXPÓSITO MILLÁN 40316815T

2n VOCAL: MARIA TERESA FIGUERES FALGAS 40265984E 

SUPLENTS
1r de PRESIDENT:  GUADALUPE LÓPEZ MORA 40531846G

2n de PRESIDENT: IMMACULADA MALET PRAT 33948591Q

1r de 1r VOCAL: ANNA GARCIA SUREDA 40307905Z

2n de 1r VOCAL: JOSEP GIBERT TARRÉS 40292541Z

1r de 2n VOCAL: ALBA GONZÁLEZ GARRIGA 40361698X

2n de 2n VOCAL: JOAN JOHE SALVANS 40260944L

També, seguint el criteri palesat en resolució de la Junta 
Electoral Central, de data 31/03/05, i amb l’objectiu d’obviar, 
si s’escau, la realització d’un nou sorteig, es procedeix a de-
signar tres electors més per a cada una de les meses amb 
caràcter suplementari, els quals només seran nomenats 
membres en el cas hipotètic que resultés impossible de no-

tificar la designació als inicialment elegits o elegides o es 
produís algun altre problema que donés lloc a conseqüèn-
cies similars.

El resultat és el següent:

SUPLEMENTARIS: 
PRESIDENT: ANTONI MARINÉ SANZ  40973972R

1r VOCAL: NÚRIA MARTÍNEZ MIR  40328296G

2n VOCAL: MIDORI NICOLAU MUSSONS 40365842Z

Adjudicació de la gestió del bar-restaurant del 
Local Social

Vist l’acord adoptat per la Corporació, en sessió de 31 
d’agost proppassat, en relació amb l’adjudicació de la con-
cessió per a la gestió i explotació del bar restaurant del Local 
Social. Atenent l’informe lliurat per la Secretària municipal, 
en aquesta mateixa data; el sotasignat alcalde proposo al 
Ple l’adopció d’acord en els següents termes:

“1.- Rectificar i esmenar el primer paràgraf de l’acord expo-
sat i efectuar l’adjudicació de la concessió referida a favor 
del Sr. FRANCESC DE TORO PERPINYÀ, DNI 40326040W  
i la Sra. PURIFICACIÓ RODRÍGUEZ GUIRADO, DNI 
77996786Z, els quals respondran de forma solidària, plena 
i indistinta de totes les obligacions i deures  que puguin de-
rivar-se de la gestió i explotació del bar-restaurant del Local 
Social de Campllong, en els termes i condicions determinats 
en el plec de condicions juridicoeconòmiques i administrati-
ves regulador de la concessió aprovat per la Corporació en 
data 6 de juliol d’enguany i amb subjecció a l’oferta i compro-
mís presentat en la licitació.

L’anterior rectificació ve motivada pel fet que la societat 
constituïda pels adjudicataris esmentats, i a la qual es refe-
ria l’acord  indicat, atenent la forma en què va constituir-se i 
per aplicació de l’art. 1669 del Codi Civil, no té personalitat 
jurídica pròpia i, en conseqüència, tampoc no disposa de 
personalitat jurídica per contractar amb l’Administració.

2n Requerir la Sra.  PURIFICACIÓ RODRÍGUEZ GUIRADO 
per tal que aporti a l’expedient declaració jurada de no tro-
bar-se afectada per cap de les causes d’incapacitat o incom-
patibilitat per contractar amb l’administració, de conformitat 
amb els art. 19n i 20 del Text refós de la Llei de contractes 
(RDL2/2002, de 26 de juliol).

3r.- Un cop complertes les actuacions amb el document 
al·ludit en el paràgraf precedent, es procedirà a la formalitza-
ció de la concessió mitjançant document administratiu, per a 
la signatura del qual es faculta el Sr. Alcalde, tan àmpliament 
com en Dret sigui necessari.”

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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Expedient de modificació de crèdits pressu-
postaris

Vist l’informe precedent i donada la necessitat d’efectuar 
diverses despeses amb càrrec a les partides en les quals 
no existeix, en el moment present, crèdits disponibles sufi-
cients; el sotasignat alcalde proposo al Ple l’adopció d’acord 
per aprovar provisionalment l’expedient de modificació i ha-
bilitació de crèdits pressupostaris núm. 2/2006, a finançar 
amb càrrec l’anul·lació de crèdits.

La proposta resulta aprovada per unanimitat de tots els re-
gidors assistents.

Compra d’un vehicle per a ús municipal

Considerant l’augment progressiu de les tasques que es 
duen a terme des de l’Ajuntament, amb l’objectiu prioritari de 
satisfer l’interès públic mitjançant la prestació de serveis.

Valorant, igualment, les possibilitats de l’actual plantilla de 
personal municipal, que comprèn un lloc d’operari de man-
teniment, a qui s’han atribuït un ampli ventall de funcions 
diverses que abasten tant el manteniment de jardins i zones 
verdes, com reparacions en edificis i espais públics, senyali-
tzació de vies urbanes, etc. 

Estimant, doncs, que per al desenvolupament de les tas-
ques al·ludides, així com també per servir-se’n en la realit-
zació dels múltiples esdeveniments públics que s’organitzen 
directament des de la Corporació  o amb el seu suport; el 
sotasignat alcalde proposo al Ple l’adopció d’acord en els 
següents termes:

Disposar la compra del següent vehicle:

• CITROEN BERLINGO 1.9 D FG
• COLOR: BLANC
• EQUIPAMENT: gouy, aire condicionat, porta equipatges, 
enganxall, llum d’emergència
• PREU TOTAL: 12.800,00.-€

Sotmesa la proposta a votació, es va aprovar amb un vot en 
contra (IpC).

Ple extraordinari
del 23 de novembre de 2006

Projecte d’obres de construcció de la xarxa de 
subministrament de gas . Aprovació definitiva

En sessió del dia � de novembre proppassat, aquest Ajun-
tament va acordar ratificar l’aprovació del projecte titulat 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE SUBMINIS-
TRAMENT DE GAS A MITJA PRESSIÓ B A CAMPLLONG, 

el qual compta l’afectació de drets  particulars i, concreta-
ment, l’ocupació temporal de finques diverses i l’establiment 
en aquestes de servituds de pas de gasoducte.

L’aprovació del projecte va comunicar-se oportunament als 
propietaris de les finques esmentades, amb indicació de la 
declaració d’utilitat pública i interès social que l’exposat trà-
mit comportava respecte dels seus drets dominicals.

Fets tots els tràmits, el Sr. Alcalde proposa al Ple l’adopció 
d’acord en els següents termes:

Aprovar definitivament el projecte titulat CONSTRUCCIÓ 
DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS A MIT-
JA PRESSIÓ B A CAMPLLONG i disposar la publicació 
de l’anunci pertinent, segons determina l’art. 38.2 del Re-
glament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 
179/1995, de 13 de juny).

Aprovar definitivament la relació de béns i drets particulars 
afectats pel projecte indicat.

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

Projecte d’obres de construcció de la xarxa 
de subministrament de gas. Adjudicació de 
licitació

En sessió del dia � de novembre proppassat, aquest Ajunta-
ment va acordar la declaració d’urgència de la contractació 
de les obres corresponents al projecte titulat CONSTRUC-
CIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS A MI-
TJA PRESSIÓ B A CAMPLLONG, i efectuar-la mitjançant 
licitació pública en procediment de subhasta.

Complimentats els tràmits adients, la Mesa de contractació 
designada, segons plec de condicions juridicoadministratives 
particulars, aprovat en la mateixa sessió, ha elevat proposta 
d’adjudicació a favor de la companyia ELECTRIFICACIO-
NES DEL NORTE SA, –ELECNOR SA– NIF A-48027056 i 
pel preu de 172.173,24€.

Vist l’informe lliurat al respecte per la Secretària municipal, 
el proppassat dia 21, segons el qual, en aplicació de l’art. 85 
del Reglament General de la Llei de Contractes (Reial Decret 
1091/2001, de 12 d’octubre), l’oferta indicada resta incursa en 
presumpció de baixa desproporcionada  i/o temerària.

Vist, igualment, la documentació aportada a  requeriment 
d’aquesta Alcaldia, per part de  la contractista ELECNOR 
SL, de justificació dels preus oferts i de formulació de com-
promís d’ajustar-se al termini d’execució de l’obra previst 
en el repetit projecte i plec de condicions al·ludit; així com, 
també, l’informe lliurat al respecte pel director facultatiu de 
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l’obra, Sr. Vicenç Garcia Carvajal, enginyer tècnic industrial.

A l’empara del que s’estableix a l’art. 83 del Text Refós de 
la Llei de contractes de les administracions públiques (RDL 
2/2002, de 16 de juny); el sotasignat alcalde, proposo al Ple 
l’adopció d’acord en els següents termes:

1r.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar  el contracte de 
l’obra exposada a l’empresa ELECTRIFICACIONES DEL 
NORTE SA, –ELECNOR SA– pel preu ofert de CENT SE-
TANTA-DOS MIL CENT SETANTA-TRES euros, i VINT-I-
QUATRE cèntims (172.173,24.-€) IVA inclòs.

Aprovar la despesa resultant que serà a càrrec  de la partida 
06.5.602 del pressupost vigent.

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

Projecte d’obres de construcció de la xarxa 
de subministrament de gas. Subvenció per a 
finançament parcial de l’obra. Sol·licitud de 
pròrroga

“Atès que per resolució del Director General d’Energia i Mines, 
del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, del dia 
21 de juny d’enguany, va atorgar-se a aquest Ajuntament la 
subvenció que a continuació es detalla amb càrrec a la convo-
catòria formulada per Ordre TRI/28/2006, de 9 de febrer:
Núm. Expedient: 452
Actuació: Xarxa de subministrament de Gas a Campllong
Inversió a justificar: 109.760,00€
Import subvenció: 54.000€

Atenent els requisits especificats en les bases reguladores 
de la convocatòria indicada i, concretament, el que es de-
termina en els seus punts 11.1 i 11.3; el sotasignat alcalde, 
proposo al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:

1r.- Sol·licitar del Director General d’Energia i Mines, del Depar-
tament de Treball i Indústria de la Generalitat, una pròrroga del 
termini fixat per a justificació de la inversió realitzada i a efectes  
lliurament de l’import corresponent a la subvenció atorgada.

2n.- Trametre a la Direcció General esmentada còpia del 
projecte executiu de l’actuació, en acompliment del paràgraf 
11.1.a) de les bases al·ludides.” 

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

Societat privada municipal per a la promoció i 
construcció d’habitatges de protecció pública. 
Aprovació

Per acord plenari adoptat en sessió del dia 06/07/2006 va 
disposar-se la iniciació d’expedient per l’exercici d’activitats 
econòmiques, relatives a la promoció i construcció d’habitatge 
de protecció pública i per a altres actuacions d’interès públic 
municipal, es constitueix una comissió d’estudi, d’acord amb 
el que preveuen els article 243 del Decret Legislatiu 2/2203, 
de 28 d’abril (Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya) i 43 i següent del Decret 179/1995, de 13 de juny. 

Vista la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat 
de la iniciativa, redactada per la comissió, procedeix la seva 
presa en consideració tot acordant l’obertura d’informació 
pública en compliment del que disposa l’article 148 del Re-
glament d’Obres, Activitats i Serveis (Decret 179/1995, de 
13 de juny). 

Igualment procedeix l’aprovació dels estatuts socials que 
han de regular la nova societat mercantil a constituir en for-
ma d’anònima, igualment redactats per la Comissió d’Estudi, 
practicant el tràmit d’informació pública per a la seva aprovació 
definitiva simultàniament amb l’expedient d’iniciativa pública.

Pel que s’ha exposat anteriorment, es proposa l’adopció 
d’acord en els següents termes,

“1er.- Prendre en consideració la memòria justificativa per 
a l’exercici d’activitat econòmica redactada per la comis-
sió d’estudi designada, relativa a la promoció i construcció 
d’habitatges de protecció pública i altres actuacions d’interès 
públic municipal i sotmetre-la a informació pública per un pe-
ríode de trenta dies hàbils durant el qual es poden presentar 
al·legacions i reclamacions, a través de la seva inserció en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial 
de la Província, en un dels mitjans de comunicació escrita i 
al Tauler d’Anuncis de la Corporació.

�on.- Aprovar inicialment els estatuts socials reguladors de la 
societat privada municipal a constituir per a l’exercici de l’activitat 
econòmica, en forma de mercantil anònima, i sotmetre’ls al 
tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies simultà-
niament amb la memòria  justificativa per a l’exercici d’activitat 
econòmica, als efectes de la presentació d’al·legacions, sugge-
riments o reclamacions, a través de la inserció d’anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí  Oficial de 
la Província i Tauler d’Anuncis de la Corporació.”

El Sr. Alcalde pren la paraula i comenta que aquesta propos-
ta reprodueix la que va sotmetre’s al Ple en sessió del dia 
� de novembre proppassat i que es va deixar sobre la taula 
en atenció de la possibilitat platejada per la regidora Sra. 
Anna Serra, d’assolir els objectius pretesos mitjançant una 
fundació, per comptes d’una societat mercantil.

El Sr. Freixas explica que, després d’estudiar la qüestió i 
d’elevar consulta a professionals experts, s’ha confirmat el 
criteri inicial per quant la gestió d’iniciatives diverses d’interès 
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públic no es conjuga adequadament amb les característi-
ques intrínseques i definitòries de les fundacions.

La Sra. Anna Serra  manifesta que, efectivament, per la seva 
banda també ha confirmat la idoneïtat de la formula mercantil i, 
en conseqüència, està d’acord amb el contingut de la proposta.

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

Sessió extraordinària 
del 30 de novembre de 2006

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cam-
pllong. Aprovació del text refós

Vist el text refós del Pla d’ordenació urbanística munici-
pal, en compliment de la resolució de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del dia �7 de juliol proppassat, i que incorpora les 
prescripcions que la pròpia resolució esmentada detallava.

De conformitat i a l’empara del que determina l’art. 90.3 de 
la Llei d’urbanisme de Catalunya (Decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol), el sotasignat alcalde proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció d’acord en els següents termes:

Primer – Verificar el text refós exposat.

Segon – Trametre l’indicat document a la Comissió Territo-
rial d’Urbanisme, degudament diligenciat, i per duplicat, junt 
amb els estudis elaborats en acompliment de l’informe de 
l’ACA per la Jefatura Provincial  de Inspección de Telecomu-
nicaciones, els estudis elaborats dels sistemes de saneja-
ment i d’abastament d’aigua potable, que figuren incorporats  
a l’expedient i certificació d’aquest acord, per tal que, previs 
els tràmits i comprovacions adients, se’n disposi la publica-
ció en el DOGC a efectes de la seva entrada en vigor.

El Sr. Alcalde pren la paraula i informa els assistents que en la pro-
posta transcrita cal incloure-hi referència específica als estudis ela-
borats en relació amb els sistemes de sanejament i d’abastament 
d’aigua potable, que figuren incorporats  a l’expedient.

Els reunits accepten per unanimitat l’esmena exposada i, no 
produint-se cap més intervenció, se sotmet la proposta a vo-
tació amb el següent resultat:
Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions:  2(Ipc)

Gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres 
ingressos de dret públic locals

“Aquest Ajuntament ha delegat en el Consell Comarcal del 
Gironès les facultats de gestió, liquidació, recaptació i ins-

pecció de diversos tributs i ingressos de dret públic locals, 
d’acord amb el que preveuen el Text Refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), apro-
vat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(en endavant LRBRL), i la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre 
l’organització comarcal de Catalunya. 

En data 9 de novembre de 2006, el Consell Comarcal del 
Gironès i la Xarxa Local de Tributs (XALOC), organisme 
autònom de la Diputació de Girona, han signat un conveni 
mitjançant el qual a partir d’1 de gener de 2007 XALOC in-
tegra en el seu si el Servei de Gestió i Recaptació de Tributs 
del Consell Comarcal, i passa a oferir als ajuntaments de la 
comarca els serveis tributaris que venia prestant el Consell 
Comarcal, que deixarà d’exercir les funcions esmentades.

La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes fa-
cultats i la gran importància que un adequat exercici de les 
mateixes té de cara la a bona marxa de la gestió econòmica 
d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes 
de delegació previstos en la legislació. Concretament, la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, ar-
ticle 36.1.a), atribueix a les diputacions la competència, entre 
d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècni-
ca als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i procediment administratiu comú (en enda-
vant LRJAPPAC) estableix que les administracions públiques 
prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives 
que altres administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç 
exercici de les seves competències. En matèria de tributs de 
les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els 
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu �/�004, 
de 5 de març, concreta aquesta assistència disposant que les 
entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en el 
territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants in-
gressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.

Es considera, doncs, necessari adoptar un acord que concreti 
les delegacions que es volen realitzar per part de l’Ajuntament 
a la Diputació de Girona, i que aquesta realitzarà mitjançant 
XALOC – Xarxa Local de Tributs, Organisme Autònom de 
Gestió Tributària. Aquest acord comportarà la signatura d’un 
conveni que reculli totes i cadascuna de les delegacions rea-
litzades, en relació amb els serveis que XALOC prestarà i 
que comporten actuacions en matèria de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic, així com la 
assistència tècnica i jurídica en aquest àmbit.

Pel que fa a la gestió cadastral dels béns immobles, tasca que 
assumeix fins ara el Consell Comarcal del Gironès, resulta 
convenient que l’Ajuntament delegui l’exercici de les seves 
competències en aquest àmbit a favor de la Diputació de Gi-
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rona, a fi que aquesta pugui subscriure en el seu moment el 
corresponent conveni amb la Direcció General del Cadastre. 

Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del 
corresponent debat, amb la majoria exigida a l’article 47.� 
de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 57/2003; el 
sotasignat alcalde proposo al Ple de la Corporació l’adopció 
d’acord en els següents termes:

Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu 
l’article 7.1 del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condi-
cions relacionades en els documents que s’incorporen en aquest 
acord com a annexos 1, 1.1 i 1.2, les facultats següents: 

Gestió, liquidació, inspecció i recaptació en període voluntari 
i executiu de:
- Impost sobre béns immobles urbana
- Impost sobre béns immobles rústega
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Impost sobre activitats econòmiques
- Taxa per la recollida de residus sòlids urbans.
- Taxa per la prestació del servei municipal de cementiri.
- Taxa per la prestació del servei de vigilància i conservació 
de la xarxa de clavegueres.
- Altres ingressos de dret públic.

Delegar a la Diputació de Girona l’exercici de les competèn-
cies municipals en matèria de gestió cadastral que afectin els 
béns immobles ubicats en aquest municipi, relatives a la tra-
mitació d’expedients d’alteració d’ordre físic, jurídic i econò-
mic, i a l’actualització i manteniment de dades cadastrals, a 
fi que la Diputació pugui subscriure el corresponent conveni 
de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre. 

La  proposta resta aprovada per unanimitat de tots els as-
sistents.

Local Social. Gestió del bar restaurant

Els responsables del bar restaurant han fet les següents 
sol·licituds:

Que s’autoritzi com a dia de tancament del Bar-Restaurant, 
a efectes de descans setmanal, tots els dilluns no festius i, 
cas de coincidir aquest dia en festiu, el dimarts següent.

Que s’autoritzi el tancament del Bar-Restaurant, a efectes 
de gaudir del període de vacances, la setmana del 4 a l’11 
de desembre, ambdós inclosos.

Que s’autoritzi el tancament del Bar-Restaurant, a efectes 
de gaudir del període de vacances, del 22 de juny a 16 de 
juliol de �007, ambdós inclosos.

Sol·licitar l’ampliació de superfície autoritzada per a ús del 
bar-restaurant, en un 30% més de l’actualment previst.

Estudiades les peticions exposades i considerant el funcio-
nament assolit per l’equipament i la tasca desenvolupada 
pels concessionaris; el sotasignat alcalde proposo al Ple 
municipal l’adopció d’acord en els següents termes:

“Manifestar conformitat i aprovar les peticions exposades, 
amb el benentès que, quant a la major ocupació d’espai de 
la sala polivalent, restarà en tot cas condicionada a les ne-
cessitats que per al desenvolupament de qualsevol activi-
tat o esdeveniment que pugui palesar la Corporació i que 
serà prèviament i oportunament comunicada als titulars de 
la concessió”.

El Sr. Xavier Esteva comenta que no li sembla bé que el 
bar romangui tancat, per vacances dels concessionaris, en 
època del casal d’estiu. Que enguany es pot acceptar, com a 
cosa excepcional i atenent els motius personals adduïts pels 
interessats, però que en altres exercicis aquesta situació no 
s’ha de repetir.

Els reunits manifesten conformitat amb l’anterior comen-
tari i acorden aprovar per unanimitat la proposta, amb 
l’advertiment exposat.

Relació preus serveis

Per part del Sr. Francesc de Toro i Perpinyà i la Sra. Purifica-
ción Rodríguez Guirado, s’ha aportat llista de preus dels ser-
veis oferts al Bar-Restaurant del Local Social, la gestió i ex-
plotació del qual els correspon, segons acord d’adjudicació 
adoptat per aquesta Corporació en sessió de 30 d’agost pro-
ppassat. Es dóna per assabentada la Corporació i aprova el 
contingut i detall de la relació de preus exposada.

Abans de finalitzar la reunió, el Sr. Esteva demana la paraula 
i es refereix a l’aspecte lamentable de la biblioteca munici-
pal, pel que fa a la buidor dels seus prestatges; que seria 
molt interessant dotar mínimament de material aquest equi-
pament i això amb urgència, abans que es dugui a terme el 
casalet de nadal.

El Sr. Alcalde respon que hi ha sengles lots de llibres con-
cedits, un per part del Departament de Cultura i l’altre de 
la Diputació de Girona i aquests dies s’aniran a buscar per 
tenir-ho a punt per al casalet.

Junta de Govern

de 21 de setembre de 2006
Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la rela-
ció de factures número 01/2006, per import de CENT TREN-
TA-DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC AMB 
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VINT-I-QUATRE EUROS //132.465,24.-€//, de la qual se’ls 
ha tramés còpia, junt amb la convocatòria de la reunió.

Els reunits manifesten conformitat amb les relacions detalla-
des, no formulen cap observació ni comentari al respecte.

Vista la certificació d’obra núm. 5 d’import total de 31.010,33.-
€, a nom del Bisbat de Girona, corresponent a les obres de 
rehabilitació de l’església parroquial de Campllong, i de con-
formitat amb allò convingut amb el mateix Bisbat, la parrò-
quia de Campllong, la Diputació de Girona i aquest Ajunta-
ment; els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
disposar el pagament de l’import de 10.335,74.-€ a favor del 
Bisbat de Girona, corresponent a la part proporcional que ha 
de satisfer aquest Ajuntament, de la certificació núm. 5 de 
les obres de rehabilitació de l’església parroquial.

Vista la liquidació realitzada en relació amb el conveni de 
col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Campllong i Di-
bosch, SL, de data 30 d’agost, per al finançament del recital 
del cantautor Lluís LLach del proppassat dia 1 de setembre 
dins del cicle de concerts de música del país “Musicant...”.

Desprès d’efectuades les pertinents comprovacions i en 
compliment del paràgraf tercer del conveni esmentat; els re-
units, prèvia deliberació i per unanimitat acorden aprovar la 
liquidació exposada, d’import 10.922,43.- €, corresponents a 
la venda d’entrades i aportacions de diversos patrocinadors, 
i procedir al seu pagament a favor de Dibosch, SL.

Expedients de llicències urbanístiques

Vista la sol·licitud de llicència urbanística, i atenent el con-
tingut dels informes emesos al respecte pel tècnic munici-
pal, Sr. Lluís Galià i Arpa; els reunits, prèvia deliberació i 
per unanimitat, acorden atorgar la llicència interessada per a 
l’execució de les obres que seguidament es detallaran.

A JOSEP LLUÍS GODOY I VARO per a la  construcció d’un 
habitatge unifamiliar al Carrer del Remei, 15.

Subvencions. Tràmits diversos

GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT I HABITATGE, DIRECCIÓ GENERAL DE QUALI-
TAT AMBIENTAL. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ

El Sr. Alcalde informa als assistents de la comunicació tra-
mesa pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya – Direcció General de Qualitat 
Ambiental, d’informació de l’atorgament d’una subvenció 
d’import 4.380.- €, destinada a treballs de “Substitució de 
làmpades i pàmpols, instal·lació de reductors de flux a la 
zona anomenada antic sector església”. 

Els reunits se’n donen per assabentats i acorden, per unani-

mitat, acceptar l’ajut econòmic concedit i es comprometen a 
respectar en la seva inversió i justificació les normes apro-
vades a l’efecte i que expressament accepten.” 

Obres de rehabilitació antiga casa consistorial 
per a local social. Aprovació de certificació 
núm. 12

Elaborada que ha estat la certificació d’obra núm. 12 de Re-
habilitació de l’Antiga Casa Consistorial per a Local Social, 
d’import 39.914,76 euros, els reunits acorden aprovar-la.

Festes locals 2007

En compliment d’allò que disposa l’article 37.2 de l’Estatut 
dels treballadors i tal com estableix l’article 46 del RD 
2001/83, de 28 de juliol, els reunits, prèvia deliberació i per 
unanimitat, acorden proposar les següents dates com a dia-
des de festa local per al proper any 2006:

- 4 de juny 
- �7 d’agost

Projecte d’obres de construcció de la xarxa 
de subministrament de gas a mitja pressió a 
Campllong

Atesa la necessitat urgent de dotar el municipi de Campllong 
de la infraestructura adient per fer possible el subministra-
ment de gas natural en l’àmbit del nucli urbà i del polígon 
industrial; i vist el projecte per a construcció de la xarxa ne-
cessària a l’efecte,  els reunits, prèvia deliberació i per una-
nimitat, acorden aprovar inicialment el projecte indicat, titulat 
CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT 
DE GAS A MITJA PRESSIÓ A CAMPLLONG, amb pressu-
post d’import total 248.661,03.- € i sotmetre’l a exposició pú-
blica pel termini de trenta dies.

Despatx ordinari

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

Del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya, d’informació sobre els treballs per a la futura Llei 
d’infància i adolescència de Catalunya.

Del Sr. Antoni Fernández i Muñoz, en representació de la SGAE, 
de sol·licitud d’import de les despeses efectuades en esdeveni-
ments culturals per tal de regularitzar els drets d’autor.

Del Consell Comarcal del Gironès, de lliurament de les da-
des dels serveis de recollida selectiva de residus del primer 
semestre de 2006.

De l’Àrea d’acció Territorial - Medi Ambient de la Diputació 
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de Girona, de presentació de la campanya “l’educació am-
biental a l’abast de la gent gran, les bones pràctiques del 
passat i el futur”.

De l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona, de tramesa 
de documentació per a la promoció de les companyies pro-
fessionals d’arts escèniques de les terres de Girona.

De la Secretaria de Estado Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información, en resposta de les queixes presen-
tades respecte a les deficiències en telefonia al municipi.

De Telefònica mòbils, de tramesa de nota informativa de la 
OMS referent als camps electromagnètics i la salut pública: 
Estacions base i tecnologies sense fils.

De la Festa Major del Remei de Cassà de la Selva, de 
sol·licitud d’autorització per dur a terme una ruta amb BTT al 
seu pas per Campllong.

De CILMA, de tramesa de la memòria d’activitats del 
l’anualitat 2005.

Del Consell Comarcal del Gironès, de sol·licitud de dades 
d’esdeveniments amb interès turístic per al �007.

De l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de trasllat de 
l’informe de l’arquitecte municipal, relatiu a l’aprovació de la 
documentació revisada del POUM.

De l’Agència Catalana de l’Aigua, d’informació de l’inici dels 
treballs per a la diagnosi de la causalitat de la contaminació 
per nitrats d’alguns abastament públics en les zones vulne-
rables de Catalunya.

De la delegada del Govern a Girona de la Generalitat de Ca-
talunya, de comunicació que deixa el seu càrrec per exigèn-
cies legals i agraeix les col·laboracions mantingudes durant 
la seva tasca. 

De l’Ajuntament de Llambilles, d’informació de la creació 
d’un espai de jocs al seu municipi pensat per als jocs tradi-
cionals i que anomenen “Parc dels Jocs”.

Els reunits se’n donen per assabentats.

Junta de Govern
de 27 d’octubre de 2006

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la rela-
ció de factures número 02/2006, per import de CENT TREN-

TA-QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU AMB NORAN-
TA-VUIT //134.829,98.-€//, de la qual se’ls ha tramés còpia, 
junt amb la convocatòria de la reunió.

Els reunits manifesten conformitat amb les relacions detalla-
des, no formulen cap observació ni comentari al respecte.

En aquest estat de la reunió s’absenta de la Sala l’alcalde, 
Sr. Lluís Freixas i Vilardell, i passa a ocupar la presidència 
de l’acte el tinent d’alcalde, Sr. Joan Gumbau i Vilà.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques, atenent 
el contingut dels informes emesos al respecte per la Sra. 
Patrícia Montesinos i Cerro, arquitecta tècnica del Consell 
Comarcal del Gironès, en funcions de tècnica municipal; els 
reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden:

Atorgar la llicència interessada per a l’execució de les obres 
que seguidament es detallaran i amb els condicionaments i 
requisits que igualment s’especifiquen a continuació:

A FREIXAS I FREIXAS, S.L. per a la construcció de dos habi-
tatges unifamiliars aparellats al Passeig de Campllong, ��-�4 i 
a FREIXAS I FREIXAS, S.L. per a la construcció de dos habi-
tatges unifamiliars aparellats al Passeig de Campllong, 26-28.

Subvencions. Tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ OBRES DRE-
NATGES MURS PERIMETRALS DEL PAVELLÓ DE CAM-
PLLONG. ACCEPTACIÓ

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea de Cooperació Mu-
nicipal – Cooperació esportiva de la Diputació de Girona, 
d’informació de l’atorgament de la subvenció que s’indicarà; 
a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, 
els reunits acorden acceptar la subvenció concedida per 
l’Àrea de Cooperació Municipal – Cooperació esportiva de 
la Diputació de Girona, d’import 6.000.-€, per al finançament 
de les despeses de les obres “Drenatges murs perimetrals 
del pavelló de Campllong”.

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SUBVENCIÓ 
PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES DE MILLORA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ

Vista la comunicació tramesa per Consell Comarcal del 
Gironès d’informació de l’atorgament de la subvenció que 
s’indicarà; a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per 
unanimitat, els reunits acorden acceptar la subvenció conce-
dida pel Consell Comarcal del Gironès, d’import 15.000.-€, 
per al finançament parcial de les despeses derivades de les 
obres de millora en l’enllumenat públic municipal.
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Software de gestió biblioteca-telecentre local 
social. Aprovació pressupost

Atès que, en el moment present, resulta necessari l’adquisició 
d’un software a instal·lar en els terminals d’accés públic a in-
ternet del Local Social, per tal de garantir un correcte servei, 
aconseguir una seguretat a nivell del programari instal·lat i 
un control total sobre el funcionament del sistema i poder 
alhora fer un bloqueig automàtic i diari de les pàgines amb 
contingut no desitjat.

Vist el pressupost i altra documentació que figura a l’expedient, 
aportat a l’efecte per Aplicacions Multimèdia Interactives, SL, 
empresa especialitzada en treballs del tipus indicat, en re-
ferència amb el funcionament del sistema Puntxarxa.

Revisada la documentació exposada i considerant que 
aquesta s’ajusta a les necessitats del nou servei, prèvia 
deliberació i per unanimitat, els reunits acorden aprovar el 
pressupost presentat per la companyia Aplicacions Multi-
mèdia Interactives, SL per implementació sistema Puntxar-
xa, d’import 2.280.-€ més IVA, i el seu manteniment, d’import 
135.-€ més IVA per terminal connectat/any. 

Despatx ordinari

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

De la Diputació de Girona, de tramesa d’informació detalla-
da sobre la línia d’ajuts per impulsar la preservació i la difu-
sió dels valors naturals als municipis en col·laboració amb 
l’Obra Social de “la Caixa”.

Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació de la prope-
ra visita per a actualització dels documents de seguretat.

Del Consell Comarcal del Gironès, de convocatòria a partici-
par a la reunió d’Escenaris �007.

De la Comissió Europea  fent tramesa del CD �0 anys de 
España en Europa.

De la Delegació Territorial del Govern a Girona de la Ge-
neralitat de Catalunya, de comunicació de nomenament del 
nou delegat territorial.

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa de la Guia 
pràctica per crear una associació juvenil. 

Del Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient de les 
comarques de Girona,  de tramesa de convocatòria per 
l’Assemblea General ordinària de la Xarxa de Ciutats i Po-
bles cap a la Sostenibilitat.

De l’Agència Catalana de l’Aigua, d’informació de la convoca-

tòria dels titulars dels béns afectats per les obres del projecte 
d’abastament d’aigua potable des de l’artèria Costa Brava-
Centre als municipis de Riudellots de la Selva i Campllong.

De l’Agència Catalana de l’Aigua, d’informació de l’acte 
d’obertura de les ofertes econòmiques corresponents al 
concurs de les obres “d’abastament d’aigua potable des de 
l’artèria Costa Brava-Centre als municipis de Riudellots de la 
Selva i Campllong” el proper 13 de novembre. 

Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació de l’inici de 
l’estudi sobre el dèficit d’electrificació rural a la comarca i la 
viabilitat d’implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
de comunicació de la concessió d’un lot de �40 llibres per a 
la biblioteca del Local Social.

De l’Àrea de Presidència de la Diputació de Girona, de tra-
mesa d’un lot de llibres per a la biblioteca del Local Social.

De Prodaisa, d’enviament còpia de les anàlisis de l’aigua 
potable realitzats durant l’any 2006.

Del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Ge-
neralitat de Catalunya, d’informació de l’estand del DARP a 
Fira de Girona i el seu programa de degustacions per poten-
ciar els productes del territori.

Els reunits se’n donen per assabentats.

Junta de Govern
de 9 de novembre de 2006 

Aprovació, disposició i ordenació de dispeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la rela-
ció de la factura número 03/2006, per import de CATORZE 
MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA 
NOU CÈNTIMS //14.936’79.-€//, de la qual se’ls ha tramés 
còpia, junt amb la convocatòria de la reunió.

Els reunits manifesten conformitat amb les relacions detalla-
des i no formulen cap observació ni comentari al respecte.

Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Gi-
ronès, de detall de les despeses que a continuació s’indicaran; 
els reunits prèvia deliberació i per unanimitat acorden:

Aprovar i disposar el pagament del següent import: 

2.668,81.-€, en concepte de les despeses de diversos ser-
veis de l’Àrea de Medi Ambient segons convenis signats co-
rresponent al 2n Trimestre de 2006.
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Vista la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme del 
dia 27 de juliol proppassat, d’aprovació definitiva del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), on es requereix 
la presentació d’un text refós per tal d’incorporar les pres-
cripcions que la pròpia resolució esmentada detallava.

Vist, igualment, el pressupost de data 16 d’octubre, presen-
tat per l’arquitecte Sr. Adrià Felip i Campistol, redactor del 
Pla d’Ordenació Urbanística de Campllong, per a la redac-
ció del Text Refós esmentat d’import 4.881,88.-€; els reunits 
prèvia deliberació i per unanimitat acorden: 

Aprovar el pressupost d’import 4.881,88.-€ per a la redacció 
del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística de Campllong.

Subvencions. Tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.  ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea d’Acció Territorial 
– Agricultura i Política Forestal de la Diputació de Girona, de 
data 19 de juliol (Reg. Entrada núm. 780, del dia 28 de juliol), 
d’informació de l’atorgament de la subvenció que s’indicarà; a 
proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, els 
reunits acorden acceptar la subvenció concedida per l’Àrea 
d’Acció Territorial – Agricultura i Política Forestal  de la Dipu-
tació de Girona d’import 2.800.-€, per al finançament de les 
despeses efectuades amb motiu de les obres d’arranjament 
del camí de Can Vilà i el bosc de Can Cama.

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SUBVENCIÓ PER A 
ACTIVITATS CULTURALS 2006-MUSICANT. ACCEPTACIÓ

Vista la comunicació tramesa per Consell Comarcal del 
Gironès, d’informació de l’atorgament de la subvenció con-
cedida pel Consell Comarcal del Gironès d’import 1.000.-
€, per al finançament parcial de les despeses derivades 
de l’organització del tercer cicle de concerts MUSICANT, 
s’aprova l’acceptació.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PER A 
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC A LA PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA I CARRERS ADJACENTS. ACCEPTACIÓ

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea de Cooperació Mu-
nicipal, d’informació de l’atorgament de la subvenció conce-
dida per l’Àrea de Cooperació Municipal  de la Diputació de 
Girona, per al finançament de les despeses efectuades amb 
motiu del projecte d’instal·lació d’enllumenat públic al veïnat 
de l’església, consistent en 6.000.-€, s’aprova l’acceptació.

PUOSC 2006. Portada d’aigua potable als veï-
nats del municipi

Vista la resolució del conseller de Governació i Administra-

cions Públiques, mitjançant la qual s’atorga a aquest Ajun-
tament una subvenció d’import 240.405.-€, amb càrrec al 
PUOSC 2006, Programa específic d’urgència per al finança-
ment parcial del projecte titulat “Portada d’aigua als veïnats 
del municipi”.

Vist, igualment, l’acord adoptat per aquesta mateixa Junta 
de Govern de sol·licitud d’assistència del Consell Comarcal 
del Gironès per a la gestió i execució de l’obra.

Atenent el que determina la base cinquena, de les d’execució 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya pel quadrienni 
2004-2007 (Decret 375/2004, de 7 de setembre); els reunits, 
prèvia deliberació i per unanimitat, acorden acceptar l’ajut 
exposat, inclòs en el Programa específic d’urgència 2006, 
per al finançament de l’obra descrita. 

Contracte de manteniment de la instal·lació 
solar tèrmica al Pavelló Municipal

En aquest punt, es dóna compte de la signatura del contracte 
de manteniment amb la companyia GIRTEC SERVEIS, S.L, 
per al manteniment de la instal·lació solar tèrmica situada al 
pavelló esportiu de Campllong, composta per 12 captadors 
plans i acumulació en 2 dipòsits de 800 litres, connectats en 
sèrie amb la instal·lació existent. 

L’esmentat contracte té una validesa de 3 anys, i quedarà re-
novat automàticament per temps indefinit mentre que cap de 
les dues parts no n’hagi notificat a l’altra formalment per es-
crit la finalització amb una antelació no inferior a un mes. El 
manteniment es distribueix en un pla de vigilància, manteni-
ment preventiu i manteniment correctiu, tal com s’assenyala 
en el document signat, el qual també especifica les garanties 
del materials que integren la instal·lació.  

El cost del primer any és zero, i a partir del segon serà de 
210.-€ anuals amb un increment anual corresponent a l’IPC.

Acta de replanteig d’una tanca perimetral 

Vist l’expedient de llicència urbanística núm. 18/2006, pro-
mogut pel Sr. Carrera i Llinàs, per a construcció d’un habi-
tatge unifamiliar aïllat al carrer del Remei núm. 11, autoritzat 
per acord d’aquest òrgan corporatiu.

Atès l’informe emès pel tècnic municipal, Sr. Lluís Galià 
Arpa, amb data 18 de setembre proppassat, respecte de 
l’alineació de la tanca perimetral prevista en el projecte 
aportat i les circumstàncies que s’hi detallen, quant al traçat 
real del carrer no s’ajusta al previst en les vigents Normes 
subsidiàries de planejament.

Vist, igualment, l’acta de replanteig subscrita el dia �0 de 
setembre, l’informe de data 18 de setembre, del promotor de 
les obres, l’arquitecte director i el tècnic municipal.
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Considerant que la modificació del traçat del carrer és resul-
tat d’incidències ocorregudes en la seva urbanització, la qual 
fou executada per aquesta Corporació, sense intervenció en 
cap moment del particular interessat i sense que posterior-
ment es reflectís el canvi en el planejament corresponent; el 
sotasignat alcalde proposa a la Junta de Govern l’adopció 
d’acord en els següents termes:

Donar-se la Junta per assabentada de l’acta de replanteig 
exposada, aprovar el seu contingut i donar conformitat amb 
les determinacions que s’hi contenen.

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ MAGATZEM MUNICIPAL. 
APROVACIÓ DEFINITIVA

La Junta de Govern va acordar l’aprovació inicial del pro-
jecte tècnic titulat MAGATZEM MUNICIPAL, i el va sotmetre 
seguidament a informació pública pel termini de trenta dies.

El període d’exposició pública va finalitzar el dia 4 de novem-
bre de 2006, i no s’ha presentat cap al·legació al respecte.

En conseqüència, en aquest estat, procedeix de continuar 
els tràmits corresponents, per la qual cosa, el sotasignat 
alcalde proposa a la Junta de Govern l’adopció de l’acord 
d’aprovació definitiva del projecte.

Col·legi d’Educació Infantil i Primària Puig 
d’Arques. Atorgament de subvenció

Vist l’escrit tramès pel Col·legi d’educació Infantil i Primària 
Puig d’Arques, de sol·licitud d’ajut econòmic per afrontar les 
despeses extraordinàries; fons de biblioteca, revista, acti-
vitats, etc; a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per 
unanimitat, els reunits acorden atorgar amb la finalitat expo-
sada un donatiu d’import 140.- €.

Despatx ordinari

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

De la Delegació Territorial del Govern a Girona de tramesa 
d’informació detallada sobre les actuacions de millora del ser-
vei de transport públic a través del Consorci de Transport Pú-
blic de l’Àrea de Girona, que adopta la identificació d’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’Àrea de Girona. 

De la Delegació Territorial del Govern a Girona. Tramesa 
d’exemplars del tríptic “Informeu-vos sobre les inundacions”, 
editat pel Departament d’Interior de la Generalitat.

Del Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Girona, 
d’informació de la reedició de la campanya “Posa’t a córrer”, 
pel que es demana, per tal de poder configurar el corresponent 
calendari, si hi ha la previsió d’organització d’alguna cursa o 

marxa al llarg de l’any 2007. En cas afirmatiu, s’ha de trametre 
el full annex degudament omplert abans del �� de desembre.

Dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Sa-
lut, de tramesa de còpia de l’escrit enviat al responsable de 
la zona de subministrament de la urbanització La Rectoria-
Campllong, en relació amb la qualitat de l’aigua de consum.

De la Fundació La Marató de TV3 d’informació de la promo-
ció que s’hauria de dur a terme sobre la marató d’enguany, 
mitjançant la pancarta municipal personalitzada, i adjunten 
les seves necessitats tècniques.

Els reunits se’n donen per assabentats.

Junta de Govern
de 23 de novembre de 2006

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la rela-
ció de la factura número 04/2006, per import de QUARANTA 
VUIT MIL NORANTA VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS //48.096’66.-€//, de la qual se’ls ha tramés còpia, 
junt amb la convocatòria de la reunió.

Els reunits manifesten conformitat amb les relacions detalla-
des i no formulen cap observació ni comentari al respecte.

Subvencions. Tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PER A 
L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL ESPORTIU PER AL 
PAVELLÓ DE CAMPLLONG. SOL·LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de Gi-
rona relativa a l’atorgament de subvencions als ajuntaments de 
les comarques gironines per a inversions en matèria esportiva.

Vist que al pavelló esportiu de Campllong es duen a terme 
regularment activitats diverses organitzades per l’Associació 
Esportiva de Campllong amb el suport d’aquest Ajuntament; 
gimnàstica de manteniment per a adults i per a majors de 60 
anys, torneigs de 3x3 de bàsquet, torneig de 3x3 de futbol 
sala, tennis taula, futbito, bàsquet, aikido,... etc.

Atesa la voluntat de poder dotar d’un mínim de material per 
poder desenvolupar les activitats esportives detallades i poder 
millorar-ne l’oferta amb la intenció de promoure hàbits i actituds 
saludables mitjançant la pràctica de l’esport, proporcionant, a 
més a més, un espai d’interrelació entre els veïns del municipi; 
els reunits prèvia deliberació i per unanimitat acorden:

Aprovar els pressupostos presentats per la companyia RAS-
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DAL DXT, SL per a adquisició de material divers esportiu 
d’imports 704’17.-€, 1.102’00.- € i 657’95.- €. I sol·licitar de 
la Diputació de Girona un ajut a fons perdut sobre la base de 
la convocatòria abans exposada.

GENERALITAT DE CATALUNYA-ICAEN. SUBVENCIÓ PER 
A LA MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LES OFICI-
NES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG. 
SOL·LICITUD

S’ha formulat convocatòria per al 2006 per a l’atorgament 
de subvencions per a la realització d’actuacions en matèria 
d’estalvi i eficiència energètica per a corporacions locals.

Vistes les bases reguladores de la convocatòria indicada i 
considerant de gran interès la racionalització de la utilització 
de l’energia i fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica, els 
reunits, prèvia deliberació i unanimitat acorden:

Sol·licitar al Departament de Treball i Indústria a l’Institut Ca-
talà d’Energia de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de 
la convocatòria exposada, una subvenció per al finançament 
de les següents actuacions:

- Millora de l’eficiència energètica a les oficines municipals 
de l’Ajuntament de Campllong.

Obres de rehabilitació antiga casa consistorial 
per a local social. Aprovació de certificació 
núm. 13

Elaborada que ha estat la certificació d’obra núm. 13, per 
import de 69.511,21 euros, de les obres de rehabilitació de 
l’antiga Casa Consistorial per a Local Social, es proposa 
aprovar-la i s’aprova.

Projectes enllumenats públics. Aprovació

Atesa la conveniència de completar la xarxa d’enllumenat 
públic del municipi i dotar amb aquest servei els sectors del 
nucli urbà que actualment no en disposen, que són: la zona 
de l’església i la zona d’equipaments; i considerant, igual-
ment, la necessitat de donar compliment a les noves disposi-
cions legals aprovades en relació amb l’ordenació ambiental 
de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Vistos els projectes elaborats pels serveis tècnics del Con-
sell Comarcal del Gironès, els quals es refereixen a les ac-
tuacions abans exposades; els reunits prèvia deliberació i 
per unanimitat, a proposta de l’Alcaldia acorden: 

1r.- Aprovar inicialment els projectes que a continuació 
s’indicaran i sotmetre’ls a exposició pública pel termini de 
trenta dies.

Títol: INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AL VEÏNAT DE 

L’ESGLÉSIA I
Tècnic redactor: Jordi Güell i Camps – Enginyer Industrial
Pressupost total previst: 24.057,39.- €

Títol: INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AL VEÏNAT 
DE L’ESGLÉSIA II
Tècnic redactor: Jordi Güell i Camps – Enginyer Industrial
Pressupost total previst: 26.783,56.- €

Títol: REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA 
ZONA DE L’ESGLÉSIA 
Tècnic redactor: Jordi Güell i Camps – Enginyer Industrial
Pressupost total previst: 32.828,57.- €

Títol: ENLLUMENAT PÚBLIC – ZONA EQUIPAMENTS
Tècnic redactor: Manel Alemany i Masgrau – arquitecte 
Pressupost total previst: 23.060,41.- €

Sol·licitar oferta econòmica o pressupost a diverses empre-
ses especialitzades.

Despatx ordinari

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

De la Direcció General de Participació Ciutadana, d’informació 
de l’edició de la Guia d’ús de la ILP (Llei d’Iniciativa Legis-
lativa Popular).

Dels Serveis Territorials del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, de tramesa del programa del Se-
minari de Dret Local, Curs d’especialització en Dret Local.

De l’Institut Català d’Energia, de lliurament d’un exemplar del Pla 
d’Energia a Catalunya 2006-2015 en versió impresa i en CD.

De Formigons Alsina SL, d’informació de l’augment del preu 
del formigó a partir de l’1 de gener de 2007 en 6’5 €/m3 els 
formigons de la normativa EHE i 4’5 €/m3 en els de la nor-
mativa EH91, i els morters autonivellants en 8 €/m3.

De l’Associació Familiars Alzheimer Girona, d’informació de l’acte 
d’inauguració del nou local de l’associació, així com del projecte 
“Ves tranquil” dirigit als familiars dels malalts l’Alzheimer.

Els reunits se’n donen per assabentats.

Junta de Govern
de 14 de desembre de 2006

Expedients de llicències urbanístiques 

Modificació exp. Llicència urbanística núm. 1/2006. 
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Vista la llicència urbanística atorgada per resolució d’aquesta 
Junta de Govern del dia 9 de febrer de 2006 a  TOMÀS JUL-
VE USON per a la construcció set naus industrials adossades, 
s’han aprovat per unanimitat una sèrie de  condicionaments.

També, a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per una-
nimitat, s’acorda l’aprovació de la liquidació de l’Impost so-
bre construccions, obres i instal·lacions a Joaquim Albertí. 

Atorgament d’ajuts de suport econòmic a per-
sones amb dependència

L’acord de la Junta de Govern del passat 4 de maig, de for-
mulació de convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics per a persones en situació de dependència i amb 
residència al municipi de Campllong i d’aprovació de les co-
rresponents bases reguladores.

Vist l’informe emès  respecte de les sol·licituds formulades per 
part dels treballadors Socials del Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt, en compliment d’allò que determina el paràgraf 
9è  de les bases reguladores dels ajuts, abans esmentades.

Vista igualment la proposta elaborada pel regidor de Benes-
tar i Serveis Socials de l’Ajuntament després de comprovar 
l’acompliment pels interessats dels requisits establerts en la 
convocatòria i en aplicació dels paràmetres fixats en el punt 
10è de les bases repetides; els reunits, prèvia deliberació i 
per unanimitat ACORDEN:

Aprovar les actuacions i informes exposats i concedir els ajut 
econòmics. I comunicar als interessats l’atorgament dels 
ajuts detallats amb indicació expressa de l’obligació que els 
pertoca de justificar la despesa efectuada, aportant docu-
mentació acreditativa suficient i ajustada al contingut de la 
petició formulada al seu dia.

Local Social. Adjudicació del servei de neteja

Vist l’actual ús de l’edifici Local Social municipal, on diària-
ment resten oberts al públic els seus espais destinats a 
Telecentre i em el qual regularment s’hi realitzen activitats 
diverses, tant a l’aula com a la sala polivalent. 

Vist que en el dia d’avui encara no s’ha definit un servei de 
neteja regular sinó que,  per tal de mantenir les instal·lacions 
indicades en les condicions adequades, s’han anat realitzant 
neteges puntuals segons les necessitats del moment. 

Atès que el Ple municipal, en sessió de 31 d’agost d’enguany, 
va adjudicar el contracte per a gestió i explotació de l’espai 
destinat a Bar-Restaurant del Local Social,  a favor del Sr. 
Francisco de Toro Perpinya i Sra. Purificación Rodríguez 
Guirado, imposant, entre d’altres, als indicats concessio-
naris l’obligació de fer-se càrrec de la neteja de l’espai del 
bar-restaurant així com, també, dels accessos del local, les 

escales i tots els lavabos de l’edifici amb caràcter diari.

Considerant que la condició exposada s’ha acomplert co-
rrectament fins al moment present.

Vistes les diverses ofertes per a realització dels treballs de 
neteja dels espais del Local Social no inclosos en l’obligació 
detallada al punt precedent, presentades a petició d’aquesta 
Corporació per empreses especialitzades en serveis de ne-
teja i també pels concessionaris de l’espai de Bar-Restau-
rant abans esmentats, totes les quals figuren incorporades 
a l’expedient.

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
aprovar l’oferta aportada per Francisco de Toro Perpinyà i 
Purificación Rodríguez Guirado i encarregar-los la realitza-
ció dels treballs de neteja del Local Social, segons detall 
que figura en la mateixa proposta indicada i pel preu total de 
295.- €/mensuals més IVA.

Fundació La Marató de TV3. Atorgament d’ajut

Vist l’escrit tramès per la Fundació La Marató de TV3 (Reg. 
entrada núm. 1138 del dia 10 de novembre) d’informació 
de la celebració el proper diumenge 17 de desembre de la 
15ena, edició de la Marató que enguany estarà dedicada al 
dolor crònic d’origen divers, els reunits, prèvia deliberació i 
per unanimitat acorden atorgar a la Fundació La Marató de 
TV3, un donatiu d’import 300.- €, amb destinació a la crida 
del proper diumenge 17 de desembre i per tal de col·laborar 
en la investigació del dolor crònic d’origen divers.

Projecte d’enllumenat públic. Adjudicació 
d’obres

Vist l’acord d’aquesta Junta de Govern, adoptat en sessió 
del passat dia 23 de novembre, d’aprovació del projecte ti-
tulat “REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA 
ZONA DE L’ESGLÉSIA”,  amb un pressupost total previst de 
32.828,57.- €  i vistos els diversos pressupostos aportats per 
empreses capacitades per a l’execució dels treballs, els re-
units prèvia deliberació i per unanimitat acorden aprovar el 
pressupost presentat per l’empresa BONAL, S.A., i adjudicar-
li l’execució de les obres segons detall que figura en la ma-
teixa oferta i pel preu que s’hi especifica de 32.734,74.- €.

Vist també l’acord d’aquesta Junta de Govern, adoptat en 
sessió del passat dia 23 de novembre, d’aprovació del pro-
jecte titulat “INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AL VEÏ-
NAT DE L’ESGLÉSIA I”, amb un pressupost total previst de 
24.057,39.- €  i vistos els diversos pressupostos aportats per 
empreses capacitades per a l’execució dels treballs, els re-
units prèvia deliberació i per unanimitat acorden aprovar el 
pressupost presentat per l’empresa BONAL, S.A., i adjudi-
car-li l’execució de les obres i pel preu que s’hi especifica de 
23.991,99.- €.
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Tercer - No obstant, l’eficàcia de l’anterior adjudicació i altres 
actuacions que la segueixin, restarà condicionada a l’aprovació 
definitiva del projecte tècnic de l’actuació, el qual resta sotmès, 
en el present estat, a tràmit d’informació pública.

Construcció d’un mur a la Plaça de Catalunya

Vistes les reformes efectuades els últims anys a la zona de 
l’església, d’arranjament de la plaça, rehabilitació de l’església, 
etc. i les futures obres per a la instal·lació d’enllumenat públic. 
Vist, igualment, que el mur que separa els jardins de l’entorn 
de l’església i la plaça es troba en molt mal estat i pot repre-
sentar un perill per a les persones que hi transiten, es creu 
necessari el seu arranjament. A fi de poder valorar el cost de 
l’obra i planificar-ne l’execució, els reunits prèvia deliberació 
i per unanimitat acorden sol·licitar del Consell Comarcal del 
Gironès assistència tècnica per a la redacció del projecte per 
a la reconstrucció del mur de la Plaça de l’església. 

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, sobre l’edició del VIIè 
Concurs d’Iniciatives Empresarials, i la tramesa d’exemplars 
per a la seva distribució en el municipi.

De Fecsa Endesa, d’informació de la desaparició de les ta-
rifes d’enllumenat públic de baixa tensió a partir del dia 1 de 
gener i de la conseqüent modificació del contracte.

Del Consell Comarcal referent al Premis a la Responsabilitat 
Social del Gironès, on adjunten les bases dels premis.

Del Departament de Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat sobre la fi del càrrec del Conseller Sabaté, 
tot incitant al consum de productes agroalimentaris del país.

De l’Institut Català de les Dones de tramesa de manifest a 
llegir el 25 de novembre, dia internacional contra la violència 
vers les dones.

De Localret referent a la signatura de � convenis per introduir 
millores en la tramitació online dels ciutadans i augmentar la 
interoperabilitat de les administracions locals amb la resta 
d’administracions públiques, tot convidant a la seva adhesió. 

De la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Gene-
ralitat sobre mesures per prevenir la contaminació lumínica 
durant el Nadal, tot adjuntant full per facilitat la comunicació 
i sensibilització de la ciutadania.

Dels Serveis Territorials del Departament de Salut de la Gene-
ralitat, de tramesa de còpia de l’escrit enviat als responsables 
de la zona de subministrament de Campllong- Urbanització la 

Rectoria, en relació amb la qualitat de l’aigua de consum.

Del Consell Comarcal del Gironès referent a les despeses 
del  desplegament de serveis de bibliobús a la comarca.

De l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, de co-
municació de l’aprovació de l’increment de les quotes de les 
administracions locals adherides a l’ACM per a l’any �007 en 
el percentatge que aproximadament ha augmentat l’IPC.

Del CILMA, de convocatòria a la celebració de l’Assemblea 
General Extraordinària del 15 de desembre.

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa de les dades 
d’usuaris del Bus de Nit a Fires de Girona.

De l’Institut Geològic de Catalunya, de sol·licitud de distribu-
ció d’enquesta i comentari referent al terratrèmol ocorregut 
el 17 de  novembre.

Del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de lliurament de 
l’informe de l’assessor jurídic del “Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales”, 
així com la ratificació d’aquest informe.

De la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil re-
ferent a la “Campanya de preparació per al risc de nevades 
2006. Informació per a municipis” 

De la Secretaria de Comerç i Turisme, de denegació de su-
port econòmic a la XXV Fira Comarcal de Primavera, per no 
haver-hi cap programa d’ajut vigent.

De la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil re-
latiu a què les peticions d’informe referents als expedients 
d’autorització o llicència ambiental incorporin la data de 
sol·licitud de la llicència d’edificació per determinar quina 
normativa en prevenció d’incendis s’ha d’aplicar. 

D’Humana, d’informació dels kg de residu tèxtil recollits du-
rant els tres trimestres del 2006.

Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació del nou portal 
a Internet d’informacions  de la comarca a www.girones.cat.

De la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat, refe-
rent a la concessió de pròrroga per a la justificació de les actua-
cions relatives al Pla per a la completa extensió de la gasificació 
PLEGAC-2006, que s’amplia fins al dia 31 de maig de 2007.

De la Delegació Territorial del Govern a Girona, de tramesa 
d’exemplars del tríptic “Consells davant les nevades”.

Els reunits se’n donen per assabentats.

Del Departament de Política Territorial i Obres Públiques – Di-
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recció General de Ports i Transports de la Generalitat de Cata-
lunya, referent a l’anunci d’informació pública per tal de compli-
mentar els tràmits d’autorització per a la perllongació d’itinerari 
amb la inclusió de les poblacions de Cassà de la Selva, Sant 
Andreu Salou (a la demanda) i Caldes de Malavella, en el ser-
vei públic regular de transport de viatgers per carretera V-1948-
GI-37 de Sant Feliu de Pallerols a Girona amb filloles.

Els reunits se’n donen per assabentats i manifesten l’interès 
de la Corporació de què aquest servei s’iniciï al més aviat pos-
sible, ja que comportarà una gran millora del transport públic 
entre els municipis propers i, igualment, possibilitarà a tots 
el veïns de Campllong enllaçar amb altres serveis de trans-
port públic estesos per la província. Tanmateix, els reunits co-
menten la necessitat de poder dotar d’una segona parada al 
Polígon Industrial de Campllong, ja que la seva ocupació es 
troba molt avançada i en breu es farà necessari aquest ser-
vei per facilitar els desplaçaments del treballadors de les em-
preses instal·lades, potenciant alhora els desplaçaments en 
serveis públics i minimitzant el transport particular, amb tots 
els avantatges que això comporta. Finalment, els reunits fan 
referència a les infraestructures necessàries per tal de sen-
yalitzar els punts de parada, ja que actualment no hi ha cap 
indicador; i comenten que l’increment de freqüència del servei 
farà necessària  poder disposar-ne per tal d’assegurar el seu 
correcte funcionament i la seguretat de tots els usuaris. 

A continuació, el Sr. Alcalde comenta la necessitat de disposar, 
puntualment, de l’assessorament d’un professional qualificat, 
a fi de complimentar de forma adient els tràmits referents als 
expedients de control ambiental, segons la legislació vigent, 
així com altres aspectes de la gestió ordinària municipal. Els 
reunits manifesten conformitat amb la proposta exposada, 
acorden d’encarregar els treballs referits al Sr. Rafael Sala 
i Oller, i accepten, també, les tarifes detallades en concepte 
d’honoraris professionals, que li seran satisfetes prèvia pre-
sentació de la corresponent factura i amb càrrec a la partida 
1.227 del pressupost de l’exercici que correspongui.

Igualment el Sr. Alcalde dóna compta de què el proper dia 31 
de desembre finalitza el contracte de treball de la Sra. Cinta 
Serra i Montlló, la qual realitza les tasques de coordinadora 
d’activitats del Local Social i control de biblioteca, telecen-
tre,... que va ser contractada el passat dia 1 d’octubre. La 
valoració global de les tasques realitzades per la Sra. Serra 
ha estat satisfactòria i per la qual cosa proposa un pròrroga 
del seu contractes de tres mesos, i mentre no es defineixi el 
lloc de treball indicat en la plantilla de personal municipal.

Els reunits expressen la seva conformitat amb el que s’ha 
exposat anteriorment.

Per últim, a proposta de l’Alcaldia, els reunits acorden 
l’adquisició de dos talonaris de  loteria de Nadal dels que 
ha posat a la venda la parròquia de Campllong en la seva 
campanya de recollida de fons per al finançament de les 

obres de restauració de l’església parroquial, per un import 
de 120.- €.

Junta de Govern
de 28 de desembre de 2006

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la re-
lació de la factura de data 28 de desembre, per import de 
VINT-I-TRES MIL CENT NOU EUROS AMB VINT-I-DOS 
CÈNTIMS //23.109,22.-€//, de la qual se’ls ha tramés còpia, 
junt amb la convocatòria de la reunió.

Els reunits manifesten conformitat amb les relacions detalla-
des, i no formulen cap observació ni comentari al respecte.

Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Gironès 
en la qual es detallen les despeses que a continuació s’indicaran; 
els reunits prèvia deliberació i per unanimitat acorden:

Aprovar i disposar el pagament de l’import següent:

2.797,45.- €, en concepte de les despeses de diversos ser-
veis de l’Àrea de Medi Ambient segons convenis signats co-
rresponents al 3r trimestre de 2006.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vista la sol·licitud de llicència urbanística, els reunits, prèvia 
deliberació i per unanimitat, ACORDEN:

Atorgar la llicència interessada per a l’execució de les obres  a 
PREFABRICATS ESGLEYES, S.L. per a la construcció d’un 
mur de formigó armat al C/ Camí Vell de Riudellots, s/n

Despatx ordinari

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

De l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, de con-
vocatòria a l’acte de signatura del Conveni per a l’elaboració 
de les Agendes 21 Local, per al proper dia 19 de desembre.

Del Consell Comarcal del Gironès, de comunicació 
d’adjudicació de l’obra “Magatzem municipal” a l’empresa 
Àrids Vilanna.

De l’Agència Catalana de l’Aigua, referent a l’acord de tràmit 
d’audiència de l’informe tècnic que fixa els paràmetres de pro-
tecció de les captacions d’aigües per abastament de població.

Dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ali-
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mentació i Acció Rural, d’informació de la plaga del morrut 
de la palmera.

De la Secretaria General de Joventut, de tramesa del primer 
informe de seguiment del Pla d’actuació de les polítiques de 
joventut 2004-2007, corresponent a la planificació i execució 
dels dos primers anys d’impuls del Pla.

Dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural, de recordatori de protecció al sector 
agropecuari.

De la Funerària Poch, de comunicació de les tarifes dels 
seus serveis en vigor a partir de l’1 de gener de 2007.

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa d’exemplars 
de la Guia del Patrimoni del Gironès, tot recordant que pro-
perament cal efectuar l’ingrés acordat per l’Ajuntament.

De l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gi-
ronès referent a la sol·licitud de subvenció per a l’adopció 
d’iniciatives relacionades amb l’estalvi en el consum d’aigua, 
tot oferint-se per a la seva tramitació i execució posterior. 

Del Ministeri d’Economia i Hisenda, de comunicació de la in-
clusió en el Pla de Treball �007 de valoracions col·lectives de 
caràcter general, la revisió dels valors cadastrals del municipi.

Els reunits se’n donen per assabentats.

Junta de Govern
de 4 de gener de 2007

Aprovació, disposició i ordenació de depeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la relació de 
factures de data 31 de desembre, per import de TRES-CENTS 
VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS NORANTA TRES EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS //326.593’80.-€//, de la qual se’ls ha tra-
més còpia, junt amb la convocatòria de la reunió.

Els reunits manifesten conformitat amb les relacions detalla-
des i no formulen cap observació ni comentari al respecte.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vista la sol·licitud de llicència urbanística, i atenent el con-
tingut dels informes emesos al respecte pel Sr. Lluís Galià 
i Arpa, arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Cam-
pllong; els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acor-
den atorgar la llicència interessada per a l’execució de les 
obres a JOAQUIM SERRA ROQUETA, per a construcció 
d’un cobert agrícola a Can Vinyes – Vt. de la Bruguera

Subvencions. Tràmits diversos

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA. SUBVENCIÓ 
INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA AL PAVELLÓ POLIES-
PORTIU. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Institut Català d’Energia, 
d’informació de l’atorgament de la subvenció que s’indicarà; 
a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimi-
tat, els reunits acorden acceptar la subvenció concedida 
per l’Institut Català d’Energia d’import 5.678.32.-€, per al 
finançament de les despeses de la instal·lació solar tèrmica 
al pavelló poliesportiu.

Ruta verda al veïnat de la Bruguera. Sol·licitud 
de redacció del projecte 

Atesa la voluntat de crear un ruta verda per al veïnat de la 
Bruguera per tal de dotar d’un espai per a la circulació de 
vianants i bicicletes, que transcorri per un espai natural i 
apartat del trànsit de vehicles motoritzats.

Atès que cal definir el traçat més adient, les obres neces-
sàries que incloguin les proteccions necessàries per als pos-
sibles usuaris, adequació del ferm, drenatges superficials, 
etc. i el cost d’execució; els reunits prèvia deliberació i per 
unanimitat acorden sol·licitar assistència tècnica del Consell 
Comarcal del Gironès per a la redacció del projecte de cons-
trucció d’una ruta verda al veïnat de la Bruguera. 

Despatx ordinari

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

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa de les ba-
ses i certificació de l’aprovació pel Ple de la convocatòria 
de subvencions per a l’ampliació o creació de noves àrees 
d’aportació per al reciclatge del paper i cartró, vidre i enva-
sos dels residus municipals, tot informant que el termini de 
presentació s’ha escurçat fins al 28 de febrer.

Del Departament d’Acció Social i Ciutadania, de comunica-
ció del nomenament de la nova consellera

De la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries 
Agroalimentàries,  referent a la plaga del morrut roig, i les 
actuacions preventives corresponents a dur a terme, tot ad-
juntant l’Ordre, la fitxa de la plaga i el full informatiu.

Del Congrés Bicicat, de tramesa del Manifest aprovat en el 
Congrés.

Els reunits se’n donen per assabentats.



�4
( Butlletí de
Campllong 11)

La vida del poble

Castanyada popular

Un any més i amb motiu de les obres de restauració de 
l’església parroquial, el passat diumenge 26 de novembre 
es va celebrar la castanyada popular. Després d’una breu 
visita a les obres, tots els assistents van gaudir d’un bere-
nar amb arengades, botifarres i castanyes. 

Activitats de Nadal

Com cada any per les festes nadalenques, els més pe-
tits són els protagonistes de les activitats que es fan a 
Campllong. Començant amb la representació de la Nit 
de Nadal, que fan la mateixa nit del �4 de desembre, 
amb el caga tió inclòs, tot seguit el patge reial el dia 30 
va fer parada al Local Social per recollir les cartes de 
tots els nens i nenes. I com a novetat enguany, el dia 5, 

els Reis Mags d’Orient van passar per Campllong amb 
una cavalcada molt lluïda i tot seguit van rebre tots i 
cadascun dels nens que van ser obsequiats amb regals, 
caramels i una mica de carbó. Totes les activitats es van 
poder veure el passat dissabte �7 de gener en una pas-
sada de fotografies i vídeos realitzada pels organitza-
dors i col·laboradors.  

Adquisició d’un vehicle municipal

A les darreries de l’any, l’Ajuntament de Campllong ha 
adquirit un vehicle furgoneta, per tal de millorar en les tas-
ques que es duen a terme des del servei de manteniment, 
les quals han augmentat considerablement, així com a 
suport organitzatiu  dels múltiples esdeveniments públics 
que es porten a terme des de l’Ajuntament.
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Activitats lúdiques i culturals

Les activitats dinamitzadores del Local Social es van ini-
ciar el passat mes de novembre i fi ns avui s’han realit-
zat diversos actes i activitats com una explicada de con-
tes per a la gent gran, una explicada de contes infantil, 
l’organització d’una sortida/excursió a Port Aventura, una 
taller de globofl èxia i una Macedònia poètica. Com podeu 
veure la programació està pensada per a persones de 
totes les edats i gustos. Durant els propers mesos aques-
ta oferta s’anirà ampliant amb cursos, xerrades, etc. que 
esperem que tinguin una bona acceptació per a tots els 
campllonencs.

Casalet de Nadal

Dins els serveis que ofereix l’Ajuntament de Campllong, un any més del 22 de desembre al 5 de gener s’ha 
dut a terme el Casalet de Nadal al qual han assistit una quinzena de nens i nenes de Campllong. Amb la 
Núria i la Judit de monitores han realitzat tallers de manualitats, explicada de contes i activitats relacionades 
amb el Nadal. 

Quina

El dia de Sant Esteve, l’organització de la Fira de Cam-
pllong, que enguany celebrarà el seu 25è aniversari, va 
organitzar per primer cop una quina popular al Local So-
cial que va superar totes les previsions d’assistència. La 
quina de Campllong va aplegar entre 200 i 300 persones 
del municipi,  però també de fora, de les quals, les més 
afortunades es van endur una varietat de regals com ara 
petits electrodomèstics, paneres i sopars a restaurants 
de Campllong. Els benefi cis es destinaran a l’organització 
de la XXV Fira Comarcal de Primavera que tindrà lloc el 
14 i 15 d’abril de 2007.

Curs de gestió de residus

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració del Consell Comarcal del Gironès, ha orga-
nitzat els dies 29 i 31 de gener uns taller d’“El futur de les 
deixalles a debat”. Els participants, després d’una exposició 
del model de gestió de residus de Catalunya, van fer una 
dinàmica de grups per tal de treure conclusions que al fi nal 
cada grup va poder exposar a tots els oients. L’assistència 
a aquesta mena de xerrades és molt recomanable per tal 
d’aclarir els dubtes que poden sorgir a l’hora de gestionar 
les deixalles domèstiques i alhora és premiada amb una 
rebaixa a la taxa de recollida de deixalles anual. 
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Obres municipals

Reconstrucció del camí de Can Vilà 

i el bosc de Can Cama fins al camí 

de Can mas de baix a Can Tomàs 

Actualment s’estan fent treballs d’arranjament del camí 
indicat que consisteixen en l’adequació d’aquest tram de 
camí ja existent, d’aproximadament 1 km, per tal de deixar-
lo amb una amplada de 5 metres transitable per a vehicles, 
degudament compactat i bombat a fi que les aigües tinguin 
una sortida sense malmetre el camí i una franja desbros-
sada a cada banda  de 3 metres.

Projecte d’obres de construcció de 

xarxa de subministrament de Gas 

a mitja pressió B a Campllong

Aquestes obres connectaran amb al gasoducte existent al 
polígon Girona de Riudellots de la Selva assegurant el sub-
ministrament de gas al nucli urbà de Campllong i al Polígon 
Industrial. El cost total de les obres és de 208.680,58.- €.

Obertura del Carrer de la Pau

Un projecte més petit, però que també té la seva importàn-
cia, ha estat l’obertura del carrer de La Pau. Aquest carrer 
completa l’element vertebrador entre el carrer de l’Església 
i el passeig de Campllong i assegura una millora per als 
vehicles que accedeixen a l’empresa de la Selva. 
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Millores de les lleres de les rieres 

públiques 

Els darrers dies s’han realitzat dues petites obres de millo-
res en els encreuaments de camins públics municipals amb 

les lleres del rec Madral (al veïnat de Can Dionís, a l’alçada 
de Can Maret) i de la Bugantona (al Veïnat de Can Canyet, 
a l’alçada de can Guitó). Aquesta darrera obra ha estat fi-
nançada atenent el resultat de la consulta popular formula-
da en la reunió anual del municipi del 2006 –pressupostos 
participatius– per a actuacions com les esmentades. 

Nova línia d’autobús amb el recorregut
Girona-Salt-Riudellots-Campllong-Cassà-Sant 

Andreu-Caldes
Informem que ha entrat en servei una nova línia, que substitueix l’actual, i que va entrar en funcionament el passat dilluns 
22 de gener. Aquest nou servei realitza 8 anades i tornades del trajecte indicat de dilluns a divendres feiners amb els 
següents horaris:
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Ofi cines Municipals
972 46 15 04 - Fax 972 46 34 08
C/ Església, 21 – CP 17457 
Horari de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i dijous a la 
tarda de 6 a 8 de la tarda.

Web municipal: www.campllong.cat
Correu electrònic: campllong@ddgi.cat

Serveis tècnics
-  Aparellador municipal: dijous de 10 a 2 del mati  
- Enginyer municipal: concreteu hora al telèfon de 
l’Ajuntament

Serveis de Recaptació: 
Consell Comarcal del Gironès 
C/ Riera de Mus, 1a - 17003 GIRONA 
Tel. 972 20 64 41 - fax 972 21 35 73

Jutjat de Pau - Llagostera : 972 80 57 56

Pavelló: per a reserva de pista al telèfon de l’Ajuntament.
Servei de Gimnàstica de manteniment per a adults, dilluns 
de ¾ de 8 a ¾ de 9 del vespre.

Local Social: 972 46 07 87
Serveis: Biblioteca/Telecentre de dilluns a divendres, tardes de 
2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Classes de reforç: informació al telèfon del Local Social
Casal de jubilats de Campllong: informació d’activitats al 
telèfon del Local Social

Parròquia de Campllong: 972 46 12 96
- Misses els diumenges i festius a les 11 del matí.

Altres serveis: 
Serveis Social – Cassà :   972 46 08 51
Assistència Sanitària – CAP Cassà :  972 46 38 82 (83)
Consorci d’Ambulàncies –   972 41 00 10
Servei d’aigües – PRODAISA -  972 20 20 78
Servei d’avaries - ENHER   900 77 00 77 
Gas - GAS I SERVEIS GIRONA  972 40 68 88
Deixalleria de Cassà  -   669701174

Telèfon d’emergències :  112
Bombers :  085
Mossos d’esquadra : 088

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:

Activitats Casal Gent Gran

Actualment s’estan duent a terme dues activitats destinades exclusivament a la gent més gran del municipi. 

• Gimnàstica de manteniment cada dimarts al matí de 11 a 12 al Local Social, els qui us hi vulgueu apuntar encara hi 
sou a temps, inscripcions al Local Social, 972 46 07 87, tardes de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.

• Navegació per Internet i Informàtica – cada divendres de 10 a 12, al Local Social.

Igualment el Local Social disposa d’un espai per a la gent gran com a punt de trobada i relació, participant en la vida del 
barri, on cada dimarts a la tarda s’hi reuneixen per a fer tertúlies, xerrades, lectura i jocs, etc.


