
Arriba un altre tipus d’habitatge: 
“L’habitatge social”
Campllong farà un pas més cap a la consecució de serveis amb la propera construcció de 9 habitatges 
públics, dels que podríem anomenar socials. Seran uns habitatges a preu de cost, i sense entrar a bus-
car el valor real dels terrenys on s’ubicaran. Desprès de converses i reunions amb els possibles inquilins 
d’aquests futurs habitatges s’ha arribat a la conclusió que una part hauran d’ésser de lloguer. Tampoc no 
podem fer-los tots de lloguer, ja que això condicionaria el pressupost municipal, perquè hauríem de pagar 
la hipoteca a un preu i cobrar el lloguer a un preu una mica més baix (el preu del lloguer està condicionat 
a uns preus que marca la Generalitat). Amb aquesta operació el poble no hi perd res, perquè el patrimoni 
va evolucionant. En tot cas, s’ha decidit que tres cases seran de lloguer, o sigui, un patrimoni municipal 
a l’abast d’aquells que tinguin la necessitat d’un habitatge per a un temps determinat i a l’espera d’un ha-
bitatge de propietat, o simplement que no creguin en la propietat. Els altres 6 habitatges de venda, amb 
les condicions que s’emmarquen per a l’accés a aquesta mena d’habitatges, surten per un preu molt as-
sequible, el que permetrà a sis dels nostres veïns ésser propietaris d’una casa pensada per fer-hi una vida. 
És clar que una operació com aquesta, que té el punt de partida en terrenys públics, ja que el promotor 
n’és l’Ajuntament, ha de donar una garantia al poble que no hi haurà lloc per a l’especulació. És per això 
que aquests habitatges quedaran gravats per un període de temps no inferior als 90 anys. Durant aquest 
espai de temps el comprador (podríem parlar de la família compradora) podrà gaudir de l’habitatge com 
a propietari real que és, i encara que no hi tindrà cap trava si hi viu, podria ésser tot el contrari si vol tenir 
la casa tancada o decideix posar-la en venda. De cap manera pot quedar cap casa d’aquestes buida ni 
molt menys se la poden vendre pel seu compte i demanar-ne el que vulguin. Això no és possible, el primer 
comprador és la administració i el preu serà el taxat en el moment de la compravenda, tenint en compte 
l’estat del habitatge.
Quant a les condicions d’accés, han estat molt pensades. De ben segur que aquells que tinguin la sort de 
posseir un habitatge, amb la puntuació aconseguida, els semblarà meravellós, tot i que de segurament 
hi haurà gent que no ho veurà tan clar. Des de l’Ajuntament s’ha volgut afavorir a la gent que fa més 
anys que viu al poble, el que té una bona lògica, ja que com més anys fa que es viu al poble més s’ha 
aportat al nostre patrimoni. També s’ha pensant en aquells col·lectius que tenen una edat determinada, 
una realitat econòmica “x”, o situacions personals que facin necessari el suport de l’administració. En tot 
cas, seria bo que tant els que voleu fer sol·licitud com els que no, llegíssiu les condicions d’accés, i així 
tindreu una opinió al respecte.
L’Ajuntament, en tot cas, no ho deixarà pas estar aquí. La qüestió de l’habitatge formarà part de 
les polítiques preferencials que haurà de portar a terme l’administració local al nostre poble. Amb 
aquesta primera promoció s’haurà agafat el “trinc” que faciliti properes promocions d’aquest tipus 
d’habitatge, si la demanda local ho fa evident i necessari.
Salut i sort. 

Lluís Freixas i Vilardell
Alcalde
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Ple ordinari del dia 1 de febrer de 2007

Qüestions d’Alcadia-Presidència

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els fa-
miliars dels infants nascuts en el municipi en els darrers 
mesos. Els reunits manifesten conformitat i, per unani-
mitat, acorden d’adreçar la comunicació proposada pel 
naixement de Natàlia Kostadinov i Ivanova i Ferran Gon-
zàlez i Blanch i de condol per la defunció de Rosa Abras 
i Bagudanch, q.p.d.
El Sr. Freixas continua explicant les diverses visites i ges-
tions que ha realitzat al llarg del trimestre i, concretament, 
de les següents reunions mantingudes:
Reunió a la Diputació de Girona, amb el Sr. Vilert, diputat 
de Cultura, per tal de recuperar la subvenció denegada per 
a la rehabilitació de l’església parroquial de Campllong. 
El diputat es va comprometre a concedir un ajut per a re-
construcció del mur de contenció que dóna a la plaça i que 
es troba molt malmès. Que ja s’està preparant el projecte i 
espera que efectivament s’atorgui aquesta altra subvenció.
Reunió amb el Sr. Martinoy, delegat territorial del Govern 
a Girona, en referència al �5è aniversari de la Fira Co-
marcal de Primavera. El delegat s’ha compromès a fer 
gestions per tal que hi assisteixi el president de la Gene-
ralitat, Sr. Montilla, o el vicepresident, Sr. Carod Rovira.
Reunió amb el Sr. Guix, delegat Territorial d’Agricultura, 
també per tractar respecte del �5è aniversari de la Fira 
Comarcal de Primavera.
Conversa telefònica amb la Sra. Imma Amat, directora del 
Centre Català d’Artesania.
A continuació, el Sr. Freixas es refereix a diverses obres 
municipals en tràmit i explica als assistents que: 
Ja s’ha contractat l’obra del magatzem municipal, que l’ha tra-
mitat el Consell Comarcal del Gironès a petició de la Corpora-
ció i que ha estat adjudicada a l’empresa Àrids Vilanna.
El Consell Comarcal del Gironès també ha adjudicat les 
obres de portada d’aigua als veïnats, a favor de la com-
panyia Constructora de Calaf, que és la mateixa a qui 
l’ACA ha contractat l’execució de la conducció per a con-
nexió amb l’artèria Costa Brava.
Igualment, s’ha contractat amb l’empresa Bonal SA les 
actuacions de remodelació de l’enllumenat públic de la 
zona de l’església i d’instal·lació d’enllumenat públic al 
veïnat de l’església I.
S’ha acabat l’adequació del  camí forestal que va de Can 
Mas de Baix a Can Tomàs.
S’ha adjudicat l’establiment  de la xarxa de gas, a favor 
de la companyia Elecnor SA i que les obres es troben 
molt avançades.
S’ha finalitzat l’obertura del C/ de la Pau, que ha dut a 
terme l’empresa Joaquim Albertí SA i que l’Ajuntament ha 
col·laborat amb la pintura i la senyalització vertical.
Les obres de l’Església, que van molt a poc a poc, però 
que en les properes setmanes s’espera que ja hi entrin el 
fuster i el lampista i ja estaran.

S’han adequat els passallissos riera Seca i riera de Can 
Quirc, que és una actuació que es va demanar en els 
pressupostos participatius.
S’ha fet un pas en el rec Madral, després de Can Maret.
Que la licitació del Pont del Remei, que també tramitava 
el Consell Comarcal del Gironès, dintre del  Pla Comarcal 
de Camins, va quedar deserta i s’ha de revisar el projecte 
per tal d’adequar el pressupost, si s’escau, abans de tor-
nar-la a convocar.
S’ha senyalitzat la ruta verda.
Al local social s’han fet millores quant a col·locar cortines, 
més ordinadors, etc. si bé encara no hi ha novetats pel 
que fa al telèfon.
Igualment, cal esmentar l’organització el passat Nadal del 
casalet per a mainada, en horari de matins els dies fei-
ners del �� de desembre al 5 de gener, que va tenir molta 
acceptació, ja que hi van participar una desena de nens 
i nenes del poble.
Així mateix, el Sr. Freixas diu que vol fer constar el seu re-
coneixement i agraïment als organitzadors de la castan-
yada popular del passat dia �6.11.�006 i dels actes ce-
lebrats durant les festes nadalenques: pastorets, quina, 
recollida de cartes del patge reial i, com a novetat molt 
important, la cavalcada de reis que va ser molt lluïda. 
Igualment, vol comentar que s’han dut a terme diverses 
activitats al Local Social, totes elles amb un èxit conside-
rable quant a nombre de participants:
Hora del conte adults, organització de sortida cultural 
a Port Aventura, hora del Conte infantil, taller de globo-
flèxia, passada de fotos i vídeos de les activitats de Na-
dal, Macedònia poètica.
I que per a la gent gran s’han iniciat les classes de gimnàsti-
ca de manteniment, els dimarts, i d’internet, els divendres. 
Per últim, l’alcalde explica que ja s’han lliurat els ajuts de 
suport econòmica a persones amb dependència corres-
ponents a l’any �006. 

Expedient de modificació de crèdits pressupostaris.
Aprovació definitiva

“Havent finalitzat, el proppassat dia onze de novembre, el 
termini d’exposició pública de l’expedient de modificació de 
crèdits pressupostaris núm. 2/2006, finançat amb càrrec a 
l’anul·lació de crèdits, i el proppassat dia trenta de novem-
bre, el termini d’exposició pública de l’expedient de mo-
dificació de crèdits pressupostaris núm. 3/2006, finançat 
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l’exercici 
anterior, anul·lació de crèdits, transferència entre partides i 
majors i nous ingressos recaptats, i al no haver-se formulat 
cap reclamació al respecte; l’alcalde proposa al Ple Muni-
cipal l’adopció d’acord en els següents termes:
“Donar-se la corporació per assabentada de què resta ele-
vat a definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat en sessió de 
5 d’octubre de 2006 referent a l’expedient 2/2006 i l’acord 
d’aprovació inicial adoptat en sessió de 2 de novembre de 
2006 en referència amb l’expedient 3/2006, de conformitat 
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amb allò disposat per l’article 169.1 del Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març).”
No es produeix cap intervenció, se sotmet la proposta a 
votació i resulta aprovada per unanimitat de tots els regi-
dors assistents.

Subvenció per a la redacció de l’Agenda Local

“Vist l’acord del Ple de data 28 de juliol de 2005, de 
sol·licitud de participació al Programa de suport per a la 
redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat 
(PALS) en el qual l’Ajuntament de Campllong es compro-
metia a dur a terme una Agenda 21 Local. 
Vista la comunicació tramesa per l’Àrea d’Acció Territo-
rial – Medi Ambient de la Diputació de Girona, mitjançant 
la qual informa de l’aprovació, per Acord de Ple del dia 
21 de novembre de 2006, del text del conveni amb els 
Ajuntaments de Campllong, Riudellots de la Selva i Sant 
Andreu Salou i la pròpia Diputació de Girona, per a la 
redacció de les respectives Agendes 21 Locals, el qual va 
ser oportunament signat per totes les parts indicades, en 
data 19 de desembre proppassat; el sotasignat alcalde, 
proposo al Ple el següent ACORD: 
Primer Aprovar el contingut del conveni exposat i ratificar 
en allò necessari les gestions efectuades per l’Alcaldia 
per a la seva eficàcia i entrada en vigor.
Segon Acceptar  la subvenció concedida per l’Àrea 
d’Acció Territorial–Medi Ambient de la Diputació de Gi-
rona, segons acord del Ple de data 21 de novembre, per 
a la redacció de les respectives Agendes 21 Locals dels 
municipis de Campllong, Riudellots de la Selva i Sant An-
dreu Salou i d’import 90.000€.
Tercer Acceptar les condicions i la normativa que regeix 
l’atorgament d’aquest subvenció.
Quart Alhora comprometre’s a fer-se càrrec de la part no 
subvencionada del cost de redacció del projecte.”
No es produeix cap intervenció i l’anterior  proposta resta 
aprovada per unanimitat de tots els assistents.

Aprovació inicial del Pla de Protecció Civil Municipal

“Un cop elaborats els documents relatius al Pla de Pro-
tecció Civil d’aquest municipi, per part del Departament 
d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Uni-
versitat de Girona, i per tal de procedir a la seva homo-
logació, seguint el procediment que a l’efecte determina 
l’art. 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 
Civil de Catalunya, el sotasignat alcalde proposo al Ple 
l’adopció d’acord en els següents termes:

Primer Aprovar els Manuals d’Actuació i documentació 
referent al Pla de Protecció Civil Municipal de Campllong, 
i que tot seguit s’indicaran, que ha elaborat la Universi-
tat de Girona, i sotmetre’ls a exposició pública mitjançant 
edictes a publicar al BOP de Girona i al tauler de la Cor-
poració, pel termini de 30 dies, a l’objecte que tots els 

interessats puguin examinar-los i formular, si escau, els 
suggeriments que considerin oportuns. 

DOCUMENT BÀSIC (integrat per 1� fulls)
MANUAL D’ACTUACIÓ BÀSIC (integrat per �1 fulls)
MANUAL D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT (integrat 
per 4 fulls)
ANNEXOS GENERALS (integrat per 14 fulls)
MANUAL D’ACTUACIONS PER A INCENDIS FORES-
TALS (INFOCAT)  (integrat per 4� fulls)
MANUAL D’ACTUACIÓ PER A TRANSPORT DE 
MERCADERIES PERILLOSES (TRANSCAT) (integrat 
per �� fulls)

Un cop finalitzat el tràmit exposat es procedirà a 
l’aprovació definitiva dels manuals que seran tramesos a 
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva 
homologació.

En cas que al llarg de l’exposició pública no es presenti 
cap al·legació, els manuals  es consideraran definitiva-
ment aprovats i seran sotmesos directament a homolo-
gació, tal com es detalla en el paràgraf precedent, sense 
necessitat d’ulterior acord corporatiu.”
No es produeix cap intervenció i l’anterior  proposta resta 
aprovada per unanimitat de tots els assistents.

Aprovació de l’Inventari comarcal de camins

“Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Gironès de 
data 19 de juliol de 2006, d’aprovació inicial de la propos-
ta d’Inventari comarcal de camins rurals i dels camins i 
pistes forestals del Gironès al qual fa referència la Llei 
9/95 de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al 
medi natural.
El sotasignat alcalde proposo al Ple l’adopció d’acord en 
els següents termes:
Donar conformitat a l’Inventari comarcal de camins rurals 
i dels camins i pistes forestals del Gironès, aprovat pel 
ple del Consell Comarcal del Gironès, en sessió de 19 de 
juliol de 2006.”
La Sra. Anna Serra pren la paraula i manifesta que donat 
el breu període de temps que han disposat per consul-
tar la documentació del Ple, d’ençà que es va trametre 
la convocatòria de la reunió, no han pogut examinar 
l’inventari de camins que es proposa aprovar, per la qual 
cosa el seu Grup s’abstindrà en la votació.
El Sr. Alcalde explica que aquest inventari de camins ja va 
ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal i que ara es trac-
ta només de complir la formalitat d’aprovació municipal. 
Que en el seu moment es van fer al·legacions, respecte 
del projecte d’inventari, i que el Consell ja les ha resolt, 
incorporant les que ha estimat en aquest inventari definitiu. 
Que, per tant, l’acord que ara es proposa adoptar no tindrà 
cap incidència respecte del contingut de l’inventari.
No es produeix cap més intervenció i se sotmet la propos-
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ta a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions: � (IpC)

Aprovació inicial del pressupost municipal per a 
l’exercici 2007

“Format el projecte de pressupost municipal per a 
l’exercici 2007, acompanyat de la documentació corres-
ponent, l’alcalde  proposo al Ple d’adopció dels següents 
ACORDS:
A) Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL per a 
2007 i les seves BASES D’EXECUCIÓ, anivellat en des-
peses i ingressos en la quantitat de dos milions seixanta-
set mil vuit-cents noranta-quatre amb seixanta-vuit cèn-
tims (2.067.894,68 €) de conformitat amb el resum que 
segueix:
	
ESTAT DE DESPESES:
	 	

Cap. 1 Despeses de personal 124.068,89

Cap. 2 Despeses béns corrents i serveis 476.553,93

Cap. 3 Despeses financeres 10.579,65

Cap. 4 Transferències corrents 67.484,94

Cap. 6 Inversions reals 1.197.828,08

Cap. 7 Transferències de capital 162.500,00

Cap. 8 Actius financers 0,00

Cap. 9 Passius financers 28.879,19

TOTAL 2.067.894,68

ESTAT D’INGRESSOS

Cap. 1 Impostos directes       201.398,00
Cap. 2 Impostos indirectes 206.150,00
Cap. 3 Taxes i altres ingressos        129.167,80
Cap. 4 Transferències corrents 130.825,61
Cap. 5 Ingressos patrimonials 11.146,00

Cap. 6 Alienació d’inversions reals   830.922,52
Cap. 7 Transferències de capital 558.284,75
Cap. 8 Actius financers 0,00
Cap. 9 Passius financers 0,00

TOTAL 2.067.894,68

B) Aprovar la plantilla de personal municipal integrada 
pels llocs de treball següents:

PERSONAL FUNCIONARI:
• Habilitació Nacional:
Secretari–Interventor: núm. de places: 1; grup B; nivell �6
Agrupada amb l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
Percentatge de dedicació: �6’8� %
• Escala Administració General:
Auxiliar Administratiu: núm. de places: 1; grup D; nivell 18 

PERSONAL LABORAL:
• Personal d’oficis no qualificat
Operari manteniment: núm. de places: 1; grup E; nivell 14.

C) Exposar al públic pel termini de vint dies l’anterior 
acord, en compliment d’allò disposat per l’article 169.1 
del mateix text refós de la Llei 39/1988, de 28 de des-
embre, abans esmentat, a fi que els interessats puguin 
examinar l’expedient tramitat i formular les reclamacio-
ns que estimin oportunes. El pressupost es considerarà 
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es 
presenten reclamacions.”
El Sr. Alcalde pren la paraula i resumeix breument el con-
tingut del projecte de pressupost municipal per a �007; en 
comenta diversos aspectes i concretament indica que hi 
ha algunes actuacions que ja figuraven en el pressupost 
de l’exercici �006, si bé no es van poder dur a terme per 
diferents motius; i d’altres que sí que s’han iniciat i, tot i 
que encara no estan acabades, resten a càrrec del roma-
nent de l’any anterior. 
Que l’aprovació del pressupost és un moment molt im-
portant per a la vida municipal, perquè simbolitza una 
declaració d’intencions i il·lusions de la Corporació per 
als propers mesos. Aquest matís és important, ja que les 
consignacions del pressupost no deixen de ser simples 
previsions que al llarg de l’exercici s’aniran concretant, 
tant en ingressos, com en despeses.
Que cal tenir en compte que, en el moment present, en-
cara no s’ha pogut procedir al tancament de l’exercici an-
terior i, per això, no es coneix l’import dels “estalvis” o 
romanents acumulats que més endavant poden servir per 
modificar les previsions de finançament que s’han deta-
llat en el pressupost, tant per a les despeses ordinàries, 
com per a les inversions.
Concretament, es compta amb el superàvit per incorporar 
les partides adients que resultin dels pressupostos parti-
cipatius, l’adequació exterior de l’edifici, l’ampliació de les 
oficines municipals, amb l’espai que s’alliberarà amb la 
permuta de l’actual rectoria; la instal·lació del dispensari 
mèdic, també a l’espai de l’actual rectoria; la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques al teulat del pavelló, etc.
Per això, en aquest moments ja s’ha encarregat la redac-
ció de molts projecte tècnics  per tal que, quan es convoqui 
el nou quadrienni del Pla d’obres i serveis, estar preparats 
i formular-hi les peticions més convenients, i adequar en 
allò necessari el finançament detallat en el pressupost.
Que el projecte “estrella”  que es preveu és el de cons-
trucció de la llar d’infants, a la qual també li manca aca-
bar de concretar el finançament, ja que es preveu de 
sol·licitar-ne la incorporació al Pla d’obres i serveis en la 
propera convocatòria que ha de produir-se cap al mes de 
junt d’enguany i que, per tant, pot precisar l’aplicació de 
part del romanent.
El Sr. Xavier Esteva pren la paraula i manifesta que el seu 
Grup valora positivament el pressupost i els diversos pro-
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jectes que s’hi inclouen, excepte pel que fa a la venda de 
terrenys industrials; que l’Ajuntament ja s’ha venut prou de 
solars i que el projecte de la llar d’infants està molt “verd” 
encara, tal i com ha reconegut l’alcalde, com per incloure’l 
ja al pressupost. Que a ell personalment li interessen i li 
agraden molt els projectes referits a la mainada, però que 
cal considerar que al poble de Campllong potser li ha pas-
sat ja el moment de tenir una llar d’infants, ja que ara no 
hi ha prou nens i nenes per justificar l’establiment d’aquest 
servei amb un cost tan important. Que el desenvolupa-
ment d’un projecte educatiu en el municipi no ha de passar 
forçosament per la creació d’una llar d’infants; que l’escola 
pot venir per establir una agrupació amb els pobles veïns 
–St. Andreu i Llambilles– per aquelles línies que a Cassà  
es troben més saturades, sigui P-� o qualsevol altra edat. 
És a dir, que hi ha altres vies, amb les quals no caldria que 
l’Ajuntament es vengués el patrimoni.
El Sr. Alcalde respon que fa temps que el projecte de la 
llar d’infants s’està preparant; que això va sorgir amb la 
reserva i atribució de 15 places de llar d’infants per aquest 
municipi que va fer el llibre blanc; per això ja es van man-
tenir reunions amb l’anterior  delegat d’Educació, per es-
tudiar com es podria arribar a portar a terme. Que el pro-
jecte és molt complex i resultarà molt difícil que es realitzi  
l’any �007, però que hi ha una feina ja feta i que a l’equip 
de govern li fa molta il·lusió poder presentar aquest pro-
jecte dins del pressupost. Que contràriament al que ha dit 
el Sr. Esteva, creu que el tema de l’educació a Campllong 
s’ha de començar per sota de tot;  la llar d’infants s’ha de 
mirar de forma conjunta i amb la possible col·laboració de 
St. Andreu i Llambilles i  amb els industrials del municipi 
que també és molt important concretar el pla de funcio-
nament i gestió de la llar d’infants, que és un aspecte tan 
important com el propi finançament de l’obra; que cal po-
sar-hi imaginació i trobar un model que s’avingui amb les 
necessitat i característiques del nostre municipi. La llar 
d’infants ha de ser el primer pas d’un projecte educatiu 
en el qual ha de participar molta més gent i que és vital 
per al futur del poble; que un poble sense mainada no té 
futur i que els lligams que es fan entre els nens i nenes 
que comparteixen estudi i formació és molt important per 
a la vida del poble. Per això, si el pressupost és una de-
claració d’intencions, si ja s’ha fet una tasca important i 
amb un any per endavant per continuar-hi treballant i per 
tirar-ho endavant volem, que projecte de la llar d’infants 
figuri en el pressupost.
La Sra. Anna Serra intervé i manifesta que el que estan 
objectant no és el projecte de la llar d’infants, sinó el seu 
finançament mitjançant la venda de patrimoni.
Respon el Sr. Freixas que, com ha dit, el finançament 
proposat pot variar-se al llarg de l’any, en funció de la 
incorporació de romanents de tresoreria o d’altres fonts 
de finançament.
El Sr. Xavier Esteva diu que si en comptes de la llar 
d’infants s’hi inclou el dispensari mèdic i es treu la venda 

de patrimoni, votarà a favor del pressupost; però tal com 
està hi votarà en contra, ja que creu que s’ha de mirar 
més el que es fa.
El Sr. Freixas diu que això de la venda de patrimoni no 
s’interpreta bé, perquè sembla que els diners que  genera 
la venda de solars es llenci i no és així; tot s’inverteix i es 
transforma en nou patrimoni, com ha estat el cas del local 
social o el nou magatzem municipal que estem a punt de 
començar a construir a “Les Ferreries”; és a dir, que el 
patrimoni que es ven es transforma en més patrimoni; i 
que tampoc no es proposa de vendre’ls tots els solars, 
que encara en quedarien dos.
El Sr. Xavier Esteva pregunta què passarà quan s’hagin ve-
nut tots els solars; que a què quedarà reduït el pressupost 
municipal; i que continua pensant que no s’ha de vendre.
Respon l’alcalde que serà un pressupost per anar tirant; 
però que ara és el moment de fer coses; que hi ha re-
cursos, projectes i gent capaç d’empènyer-los; que fins 
fa poc érem un poble que no teníem ni un lloc per tro-
bar-nos; ara sí que el tenim; que les parcel·les són per a 
això: que es ven patrimoni per fer-ne més, o fer serveis: 
una escola o una llar d’infants per exemple. Que hi ha 
moltes obres que s’ha tardat més d’un any a dur-les a 
terme i que el projecte de la llar d’infants creu que serà un 
d’aquest, ja que, com ha dit, és molt difícil que es pugui 
fer realitat en aquest exercici.
Xavier Esteva repeteix que el seu Grup està d’acord amb 
la dotació d’un equipament educatiu, però no en el fi-
nançament que s’hi proposa a l’efecte.
El Sr. Alcalde respon que espera que en la primera mo-
dificació del pressupost que es tramiti, quan s’incorporin 
els estalvis provinents del �006, es puguin apropar les 
respectives posicions dels dos Grups municipals.
La regidora Anna Serra indica que s’està dient que 
s’adaptaran els números a les idees; que creu que s’han 
d’adaptar les idees als recursos de què es disposa. Que 
no sembla ve que en dos anys desaparegui tot el patrimo-
ni que tant de temps s’ha tardat en aconseguir.
L’alcalde respon que hi ha altres factors molt importants a 
tenir en compte respecte de la venda de patrimoni: que és 
que així es manté la capacitat d’endeutament del municipi; 
altres pobles fan crèdits per finançar les obres fins arri-
bar al límit de la seva capacitat d’endeutament i després 
han de parar i no poden fer res més. Nosaltres hem venut 
patrimoni per fer-ne més, per transformar-lo mantenint un 
nivell d’endeutament molt raonable; i que s’ha de pensar 
en el cost que per a l’Ajuntament ha suposat l’adquisició 
d’aquests terrenys, en l’import de les quotes urbanístiques 
pagades l’any passat i que es pagaran enguany; que quasi 
bé ens n’haurem hagut de vendre dues només per poder 
pagar les quotes degudes; en el pressupost hi ha una par-
tida de 271.000€ amb aquesta destinació. I que per acabar 
vol repetir que si per finançar els projectes d’enguany es 
pot passar venent únicament un dels dos solars, doncs així 
es farà, i l’altre es conservarà.
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No es produeix cap més intervenció i el Sr. Alcalde diu 
que, com que no s’ha aconseguit acostar posicions i cada 
Grup ha exposat els seus respectius arguments, es pro-
cedeixi a la votació de la proposta.
Així és fa a continuació, amb el següent resultat:

Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: � (IpC)
Abstencions: 0

Despatx ordinari

El Sr. Freixas sotmet al Ple la relació de decrets del � de 
novembre de �006 al �5 de gener de �007:
Del dia � de novembre de �006, de trasllat d’informe ur-
banístic per a l’emissió de certificat de compatibilitat ur-
banística Exp. 7/2006 – per a implantació d’una activitat 
al Polígon Industrial “Les Ferreries”–Carrer camí de Riu-
dellots.
Del dia � de novembre de �006, de denegació de de-
volució de fiança de residus de la construcció Expedient 
llicència obres núm. 3/2005.
Del dia 18 de novembre de �006, de convocatòria de 
sessió extraordinària del Ple municipal per al dia �� de 
novembre.
Del dia �7 de novembre de �006, de convocatòria de 
sessió extraordinària del Ple municipal per al dia �0 de 
novembre.
Del dia 7 de desembre de �006, de concessió de la lli-
cència urbanística núm. 54/2006, per a instal·lació nou 
subministrament BT al Polígon Industrial Les Ferreries–
parcel·les �1 a �7.
Del dia 7 de desembre de �006, de concessió de la lli-
cència urbanística núm. 55/2006, per a instal·lació nou 
subministrament BT al Polígon Industrial Les Ferreries–
parcel·la 44.
Del dia 7 de desembre de �006, de concessió de la lli-
cència urbanística núm. 53/2006, per a obres menors al 
Passeig de Campllong, 45.
Del dia 11 de desembre de �006, per a la contractació 
temporal d’una auxiliar administrativa a les oficines mu-
nicipals.
Del dia 1� de desembre de �006, de concessió de la lli-
cència urbanística núm. 58/2006, per a obres menors al 
carrer Sant Jordi, �4.
Del dia 18 de desembre de �006, per a la contractació 
temporal d’una Monitora per al Casal de Nadal.
Del dia �0 de desembre de �006, d’autorització de subs-
titució d’un fanal malmès accidentalment per a obres de 
construcció al Polígon Industrial Les Ferreries–carrer 
camí de Fornells.
Del dia �1 de desembre de �006, d’aprovació de liquida-
ció de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys 
de naturalesa urbana, per un import total de  1�.5�5,57 
€, expedients del 7/2006 al 22/2006 i 25/2006, 26/2006, 
29/2006 i 30/2006.

Del dia �� de desembre de �006, d’autorització de 
parcel·lació de solar inclòs en  Pla Parcial “Can Pou” 
(Unitat de Desenvolupament Lineal III) identificada amb 
el núm. �a, i la seva corresponent liquidació per taxa 
d’expedició de documents.
Del dia �� de desembre de �006, d’aprovació de liquida-
ció de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys 
de naturalesa urbana, per un import total de  282.24 €, ex-
pedients números 23/2006, 24/2006, 27/2006 i 28/2006.
Del dia �� de desembre de �006, d’autorització de 
parcel·lació de solar inclòs en  Pla Parcial “Can Pou” 
(Unitat de Desenvolupament Lineal III) identificada amb 
el núm. 18b, i la seva corresponent liquidació per taxa 
d’expedició de documents.
Del dia �� de desembre de �006, d’autorització de 
parcel·lació de solar inclòs en  Pla Parcial “Can Pou” 
(Unitat de Desenvolupament Lineal III) identificada amb 
el núm. 18a, i la seva corresponent liquidació per taxa 
d’expedició de documents.
Del dia �� de desembre de �006, d’autorització de 
parcel·lació de solar inclòs en  Pla Parcial “Can Pou” 
(Unitat de Desenvolupament Lineal III) identificada amb 
el núm. �b, i la seva corresponent liquidació per taxa 
d’expedició de documents.
Del dia �� de desembre de �006, d’autorització de 
parcel·lació de solar inclòs en  Pla Parcial “Can Pou” 
(Unitat de Desenvolupament Lineal III) identificada amb 
el núm. 1b, i la seva corresponent liquidació per taxa 
d’expedició de documents.
Del dia �� de desembre de �006, d’autorització de 
parcel·lació de solar inclòs en  Pla Parcial “Can Pou” 
(Unitat de Desenvolupament Lineal III) identificada amb 
el núm. 1a, i la seva corresponent liquidació per taxa 
d’expedició de documents.
Del dia 19 de gener de �007, de concessió de llicència de 
primera ocupació habitatge al carrer Sant Jordi, 16 exp. 
Llicència urbanística 32/2004, i la corresponent liquidació 
per taxa d’expedició de documents.
Del dia �� de gener de �007, de trasllat d’informe urbanís-
tic per a la construcció d’una nau industrial al Polígon les 
Ferreries, parcel·la 10 (carrer de la Riera) exp. 63/2006.
Del dia �� de gener de �007, de trasllat d’informe urbanís-
tic per a la construcció d’una nau industrial al Polígon les 
Ferreries, parcel·la 11 (carrer de la Riera) exp. 61/2006.
Del dia �� de gener de �007, de trasllat d’informe urbanís-
tic per a la construcció d’una nau industrial al Polígon les 
Ferreries, parcel·la 12 (carrer de la Riera) exp. 62/2006.
Del dia �� de gener de �007, de trasllat d’informe urba-
nístic per a la construcció d’una planta fotovoltaica al veï-
nat de Can Bosch–polígon 4 parcel·la 49 exp. 65/2006.
Del dia �� de gener de �007, de trasllat d’informe urba-
nístic per a la construcció d’una planta fotovoltaica al veï-
nat de Can Dionís– exp. 64/2006.
Del dia 24 de gener de 2007, de finalització d’expedient 
d’intervenció ambiental (ANNEX III) per a la instal·lació 
d’emmagatzematge i subministrament de gasoil A a la 



7
( Butlletí de

Campllong 12)

Cop d’ull a les actes municipals

companyia Formigons Alsina. S.L.
Del dia 10 de gener de �007, de proposta de resolució 
d’expedient de Llicència ambiental (ANNEX II.1) per boví 
de llet i engreix a la granja La Selvatana. 
Del dia �5 de gener de �007, de proposta de resolució 
d’expedient de Llicència ambiental (ANNEX II.�) de de-
negació de la instal·lació d’un magatzem de joguines al 
Polígon Industrial “Les Ferreries”, carrer de la Riera, �0, 
segons informe desfavorable de la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental.
La Sra. Anna Serra pregunta respecte de les resolucions 
de l’Alcaldia relatives a peticions d’autorització per a es-
tabliment de camps de plaques fotovoltaiques.
El Sr. Freixas li explica les tres peticions plantejades i que 
actualment es troben en tràmit
No es produeix cap més intervenció i els reunits se’n do-
nen per assabentats.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna 
per finalitzada la reunió.

Ple extraordinari del dia 15 de febrer 
de 2007

Formalització de la cessió de terreny i inscripció de la 
finca del Pla Parcial “La Rectoria”

El Pla parcial “La Rectoria”, promogut per la companyia 
Busquets Sitjà SA, va ser aprovat per la Comissió Pro-
vincial d’Urbanisme de Girona, en data 8 d’octubre de 
1986 (anunci publicat en el DOGC núm. 1�0�, del dia 4 
d’octubre de 1989).
Al respecte de l’indicat sector,  el Ple municipal, en sessió 
del dia �7 d’abril de 1989, va adoptar l’acord que seguida-
ment es transcriu en la seva part necessària:
“Acceptar la cessió gratuïta en favor de l’Ajuntament de 
les parcel·les destinades a parcs i jardins, equipaments 
i vials segons resulten dels projectes de Pla Parcial, 
d’Urbanització i de Compensació”
La transmissió de la propietat de les finques al·ludides en 
l’acord exposat, motivada per la cessió plantejada, no va 
elevar-se al Registre de la Propietat, no obstant figuren 
inscrites en l’Inventari Municipal de Béns. 
En aquest estat, la qualificació urbanística d’una de les fin-
ques cedides ha estat modificada pel Pla d’ordenació urba-
nística municipal de Campllong, aprovat definitivament per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme, mitjançant resolucions 
de dates �7 de juliol de �006 i 8 de febrer proppassat.
Concretament es tracta de la zona verda (jardí públic), si-
tuada junt al C/ de l’Església, que consta a l’epígraf 1.1.A-
8 de l’Inventari Municipal de Béns.
La qualificació actual de la parcel·la, segons el nou Pla 
d’Ordenació al·ludit, és de sòl urbà residencial–edificació 
en filera.
A l’empara del que determina l’art. 81.1 de la Llei de bases 
del règim local (Llei 7/1985, de 2 d’abril), l’aprovació del 

planejament general esmentat ha comportat, igualment, 
l’alteració automàtica de la qualificació jurídica d’aquest 
bé, que ha perdut el seu caràcter de domini públic.
Atès que la Corporació té interès d’iniciar en breu la promo-
ció d’habitatges amb protecció oficial, a la finca indicada.
Vist que l’art. 36 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
de Patrimoni de les Administracions Públiques, determi-
na l’obligatorietat d’inscriure els béns municipals  en el 
Registre de la Propietat, tant si tenen caràcter demanial, 
com patrimonial; el sotasignat alcalde proposo al Ple mu-
nicipal l’adopció d’acord en els següents termes:
1r Disposar la modificació de l’Inventari municipal de 
béns, quant a reflectir l’actual qualificació jurídica (bé pa-
trimonial) i urbanística (sòl urbà residencial-habitatge en 
filera) de la finca exposada als paràgrafs precedents.
2n Procedir a la inscripció de la mateixa finca en el Regis-
tre de la Propietat, amb la naturalesa jurídica i qualificació 
urbanística que li correspon.
El Sr. Alcalde exposa als assistents el contingut de 
l’anterior proposta, i insisteix en la urgència de tramitar 
al més ràpidament possible la inscripció en el Registre 
de la Propietat de la finca a la qual aquesta es refereix, 
per tal de no alentir els tràmits relatius a l’execució dels 
habitatges de protecció oficial que es pretén dur a terme 
mitjançant la societat municipal HAMCASA, que actual-
ment es troba pendent de constitució.
L’alcalde indica que cal rectificar la proposta exposada 
quant a la valoració actual de la finca, donat que en haver 
passat a ser un bé patrimonial i tenir com a destinació 
concreta la promoció pública d’habitatges amb protec-
ció oficial, aquest no pot ser 0€; per això proposa que 
al repetit solar se li atribueixi un valor equivalent al 15 
% del mòdul de preu aplicable als habitatges, per m� de 
superfície útil, seguint el sistema que generalment empra 
l’INCASOL en supòsits similars.
Els reunits manifesten conformitat amb la rectificació ex-
posada i s’aprova la proposta per unanimitat de tots els 
assistents.

Ple extraordinari del dia 8 de 
març de 2007

Rectificació de l’acord de formalització de la cessió 
de terreny del Pla Parcial “La Rectoria”

Atès que en la proposta d’acord aprovada pel Ple muni-
cipal, en sessió del proppassat dia 15 de febrer, s’hi ob-
serven diversos errors materials i de redacció, els quals 
resulta precís esmenar a fi que puguin assortir efectes 
i realitzar-se els tràmits i gestions que en aquesta s’hi 
referien; el sotasignat alcalde proposo a la Corporació 
rectificar l’acord exposat. També proposa aprovar defini-
tivament els estatuts elaborats per la societat mercantil 
a constituir en forma de societat anònima i designar els 
membres del consell d’administració de la societat, que 
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seran els següents: 
President: Sr. Lluís Freixes i Vilardell, Alcalde-President.
Sr. Josep Currius i Codina, regidor municipal en repre-
sentació del grup municipal CiU.
Sr. Xavier Esteva i Roca, regidor municipal en repre-
sentació del grup municipal IpC.
Sr. Joan Gumbau i Vilà, 1r yinent d’alcalde
Sra. Patricia Montesinos i Cerro, com a tècnica municipal.

També designar, igualment, al Sr. Joan Vila i Guell, a fi 
que exerceixi les funcions de d’assessorament tècnic, 
financer, comptable i fiscal del consell d’administració; 
mentre que les funcions de secretaria de l’òrgan indicat 
correspondran a la secretària-interventora municipal, Sra. 
M. Neus Jou i Mari”.
No es produeix cap més intervenció i se sotmet la propos-
ta a votació que resultant aprovada per unanimitat, amb 
incorporació de les rectificacions corresponents.
 
Bases per a l’adjudicació d’habitatges de protecció 
oficial

Atesa la voluntat d’aquesta Corporació de procedir 
d’immediat a la promoció de nou habitatges de protecció 
oficial, en un solar de propietat municipal situat al C/ de 
l’Església, tal i com resta acreditat mitjançant tràmits efec-
tuats per a la constitució d’una societat mercantil, de capi-
tal municipal, que es configuraria com a ens instrumental 
per a la seva execució material.
Considerant l’estat actual dels tràmits indicats, així com 
d’altres necessaris amb l’objectiu i finalitat exposada, com 
els referents a la redacció del projecte tècnic necessa-
ri; en el present estat s’estima adient d’iniciar, així ma-
teix, les gestions adients per a determinació del sistema 
d’adjudicació dels habitatges al·ludits.
En atenció del que s’ha exposat, el sotasignat alcalde 
proposo l’adopció del següent acord:
1r Aprovar inicialment les bases que hauran de regir el 
procediment d’adjudicació dels habitatges amb protecció 
oficial que s’han exposat, les quals s’adjunten com a an-
nex a la present proposta.
2n Exposar al públic les bases indicades pel termini de 
20 dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler oficial de la Corporació, per tal 
que tots els interessats puguin examinar-les i formular, si 
escau, les al·legacions que consideri oportunes.
3r L’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat 
d’ulterior acord, en el cas que no es formuli cap al·legació. 

El Sr. Alcalde pren la paraula i exposa als assistents el con-
tingut de la proposta i de les bases que s’hi acompanyen.
El Sr. Xavier Esteva sol·licita la paraula i manifesta que 
amb l’adjudicació dels habitatges en venda el que s’està 
fent es destinar un sòl que en principi s’havia destinat a 
tota la urbanització a fer uns habitatges que seran per a 
només 9 famílies. Que el valor del sòl, si s’apliquessin 
criteris de mercat, més o menys podria ser equivalent a 

•
•

•

•
•

l’import dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
L’alcalde li respon que no està d’acord amb això que ha dit 
perquè el sòl que s’afecta als habitatges és un sòl públic i, 
com a tal, no té valor de mercat, sinó que aquest s’ha de 
mesurar en funció de la utilitat pública que se’n pot treure; 
més tenint en compte que els habitatges a construir-hi 
ho seran en règim de protecció oficial, que comporta una 
afecció de 90 anys de durada, al llarg dels quals el dret de 
propietat dels qui els adquireixin, tindrà importants limita-
cions, quant al preu de venda, per exemple.
El Sr. Esteva intervé de nou dient que no s’ha fet cap pre-
visió de destinar alguns d’aquests habitatges a règim de 
lloguer; que amb aquest matís s’obtindria un rendiment 
social molt més ampli; que potser caldria contemplar ex-
pressament a la gent gran: aquells que viuen lluny del 
nucli urbà i que en fer-se grans els pot interessar acos-
tar-s’hi, més si hi ha la previsió de dotar el poble d’un 
dispensari mèdic; que això seria possible si hi haguessin 
habitatges amb lloguers reduïts. Que el seu Grup no està 
en contra de la construcció d’habitatges socials, però sí 
al fet que aquests es destinin exclusivament a venda. La 
fórmula del lloguer també podria ser molt interessant per 
als joves; es podria qualificar com a un primer sostre, per 
independitzar-se, etc. En resum, que consideren que el 
lloguer seria socialment molt millor.
L’alcalde respon que, efectivament, l’opció del lloguer tam-
bé és interessant en el context de l’habitatge social, però 
que oportunament es va valorar i es va optar per la fórmula 
de venda. Que el cost a suportar per l’Ajuntament seria 
molt més important en el cas de construir habitatges per a 
lloguer  i que quan es va sondejar al jovent del poble, res-
pecte d’aquest projecte, tot i que inicialment es plantejava 
l’opció lloguer, els mateixos joves ho van rebutjar i es van 
pronunciar majoritàriament a favor de la venda.
El Sr. Xavier Esteva insisteix afegint que, malgrat això 
que ha explicat l’alcalde, la voluntat de l’Ajuntament ha de 
tenir un pes important en la configuració del projecte i que 
el que ha comentat abans sobre la gent gran de pagès, 
també pot ser molt interessant.
L’alcalde diu que si es creu necessari es pot fer una nova 
reunió amb el jovent per actualitzar els criteris, ja que 
l’anterior va ser l’any �004; però que ell opina que si la 
gent per a la qual es fa aquesta promoció d’habitatges re-
butja l’opció lloguer, seria absurd d’acceptar-la, per molta 
funció social que tingui.

L’alcalde proposa de deixar la proposta sobre la taula i 
convocar una nova reunió amb el jovent del poble per al 
proper dijous dia 15 de març. 
Els reunits, per unanimitat,  hi manifesten conformitat.

Alienació de la parcel·la número 6 del sector indus-
trial “Les Ferreries”

L’Ajuntament és propietari de diverses parcel·les de sòl 
industrial situades en l’àmbit del sector “Les Ferreries”, 
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que consten inscrites a l’inventari municipal de béns a 
l’epígraf �.1, amb categoria de béns patrimonials i que 
foren adquirides amb motiu de reparcel·lació voluntària i 
projecte de compensació aprovats per la Corporació, en 
data 1� de novembre de �00�.
Atès que la venda de solars configura una part important 
dels ingressos de capital previstos en el projecte de pres-
supost d’aquest exercici, que va ser aprovat inicialment 
per la Corporació el dia 01/02/2007; es considera adient 
d’incoar els tràmits pertinents per a la realització efectiva 
dels recursos exposats.
Vist l’expedient tramitat amb aquesta finalitat i, concreta-
ment, l’informe de Secretaria-intervenció relatiu als tràmits 
procedimentals que cal complir; a l’empara del que dispo-
sen els preceptes legals  que s’esmentaran, el sotasignat 
alcalde proposo al Ple l’adopció d’acord en els següents 
termes:
“1r Convocar subhasta pública pel procediment obert per a 
l’alienació de la següent finca:

Parcel·la núm. 6
Superfície 1.��0 m� de forma trapezoïdal, qualificada de sòl 
urbà residencial, clau RT; habitatge i taller categoria 1a o 
�a.
Situació: C/ Camí Vell de Riudellots, núm. 25.
Delimitats: Nord: parcel·la núm. 7 sector industrial les Fe-
rreries
Sud: C/ Camí vell de Riudellots.
Est: parcel·la del polígon � sector industrial les Ferreries
Oest: parcel·la núm. 5 sector industrial les Ferreries
Preu: 410.000,00€
Inscrita a l’inventari municipal de béns: epígraf �.1-4
Inscrita al Registre de la Propietat: Tom �688, Llibre 17, 
Foli 6, Finca 546 de Campllong, del Registre de la Propietat 
núm. 1, de Girona
2n Aprovar el plec de condicions administratives particulars 
que hauran de regir la contractació, el qual s’adjunta a la 
present proposta.
3r Anunciar públicament la licitació mitjançant edictes en el 
B.O.P. i D.O.G. i, simultàniament, exposar al públic el plec de 
condicions pel termini de �0 dies, per bé que, si contra aquest 
es formulen reclamacions, els tràmits de la convocatòria 
s’interrompran en el temps necessari per a la seva resolució.
4r Interessar de la Direcció General d’Administració Local 
l’informe que estableix l’art. 40-1 c) del Reglament de Béns 
dels Ens Locals (Decret 336/1998, de 17 d’octubre), en re-
lació amb l’alienació acordada.
Les anteriors resolucions prenen el seu fonament quant 
a l’alienació per subhasta: en l’art. 4� del Reglament de 
Béns indicat, en considerar-se no adequada a la tipologia 
industrial/residencial de la finca a alienar, el procediment 
de concurs que assenyala l’art. 160 del Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme; quant a l’aprovació del plec de condicions 
i de l’anunci públic de la convocatòria: en els arts. 49 i 78 
del RDL 2/2000, de 16 de juny,  d’aprovació del text refós 

de la Llei de contractes de les administracions públiques; 
�77  del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i 122.2 
del Reial Decret Llei 781/1986, de 18 d’abril, de refosa de 
les disposicions de règim local.”. 

El Sr. Xavier Esteva pren la paraula i manifesta que, tal com 
va palesar en el moment de debatre’s l’aprovació del pres-
supost municipal de l’exercici, no està d’acord amb la ven-
da de patrimoni i menys per mentre no es conegui l’import 
dels estalvis resultants de l’exercici anterior.
L’alcalde respon que la venda proposada és necessària, in-
dependentment dels romanents que resultin de la liquidació 
del pressupost del �006, per quant cal fer front al pagament 
de les quotes urbanístiques definitives meritades a càrrec de 
la Corporació en l’àmbit del Pla parcial sector industrial “Les 
Ferreries”; que aquestes quotes són un deute contret amb la 
Junta de Compensació que cal cancel·lar.
No es produeix cap més intervenció i se sotmet la proposta 
a votació que obté el següent resultat:

Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: 1 (IpC)
Abstencions: 0

Aprovació del Pla Local de Joventut 2007/2008

Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Campllong d’impulsar 
al municipi polítiques de joventut efectives, aquest Ajunta-
ment va demanar el suport de l’àrea de Joventut del Consell 
Comarcal del Gironès, el qual durant l’any �006 ha fet un 
estudi per fer un diagnòstic de la realitat juvenil del munici-
pi, i que com a conseqüència de les reunions mantingudes 
es va fer palès la necessitat de dotar el municipi d’un Pla 
Local de Joventut (PLJ) per poder rebre subvencions i aju-
des de les administracions en matèria de joventut.
Vista la documentació aportada pel Consell Comarcal del Gi-
ronès referent al Pla Local de Joventut de Campllong �007-
2008, on es defineixen els objectius i es proposen els progra-
mes i actuacions que s’han de dur a terme per a l’execució del 
Pla, així com el pressupost d’import 15.908,58 €.
Atès que el PLJ aposta per un mètode de treball on la implicació 
de tots els departaments, entitats i joves del municipi és neces-
sària per poder dissenyar i implementar accions i programes 
que fomentin la participació juvenil, l’autonomia, l’emancipació i 
la igualtat d’oportunitats entre els joves del municipi; el sotasig-
nat alcalde proposo l’adopció del següent acord:
Primer - Aprovar el Pla Local de Joventut de Campllong 
presentat per l’àrea de Joventut del Consell Comarcal del 
Gironès que recull, entre d’altres, els programes i accions 
destinats a dinamitzar els àmbits socials, laboral, cultural i 
d’oci dels joves del municipi i sotmetre’ls a exposició pública 
mitjançant edictes a publicar al BOP de Girona i al tauler de 
la Corporació, pel termini de �0 dies, a l’objecte que tots els 
interessats puguin examinar-lo i formular, si escau, els sug-
geriments que considerin oportuns. 
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Segon–Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Gi-
ronès i a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya.
En cas que al llarg de l’exposició pública no es presenti cap 
al·legació, la documentació es considerarà definitivament 
aprovada sense necessitat d’ulterior acord corporatiu.”  

No es produeix cap intervenció i se sotmet la proposta a vo-
tació que resulta aprovada per unanimitat de tots els mem-
bres corporatius assistents.

Conveni amb el bisbat de Girona per a la construcció 
d’un nou edifici parroquial.

Com a continuació acord adoptat pel Ple municipal en sessió 
del dia 4 de maig de �006 i per tal d’agilitar els tràmits perti-
nents per a la determinació d’una possible permuta amb el 
Bisbat de Girona, que conclogui el procés iniciat l’any 1990 
que va permetre l’adequació de l’actual Casa Consistorial; el 
sotasignat alcalde proposo l’adopció del següent acord:
“Aprovar l’esborrall del conveni que es transcriu al final de 
la present, a subscriure amb el Bisbat de Girona i relatiu a 
la construcció per aquest Ajuntament d’un nou edifici parro-
quial, segons projecte elaborat a l’efecte per l’arquitecte Sr. 
Manel Alemany i Masgrau; i posterior permuta amb l’actual.
Comunicar aquest acord al Bisbat de Girona i facultar àm-
pliament l’alcalde-president, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, per 
a la signatura del conveni exposat si s’escau.”
No es produeix cap intervenció i se sotmet la proposta a vo-
tació que resulta aprovada per unanimitat de tots els mem-
bres corporatius assistents.

Ple extraordinari del dia 22 de 
març de 2007

Aprovació definitiva dels estatuts de la societat mer-
cantil municipal

Com a continuació de l’acord adoptat pel Ple corporatiu en 
sessió del dia 8 de març proppassat, d’aprovació definitiva 
dels estatuts de la societat mercantil municipal a constituir 
per a l’exercici d’activitats econòmiques relatives a la pro-
moció i construcció d’habitatges de protecció pública i altres 
actuacions d’interès públic municipal.
Atès que la denominació aprovada en la resolució indicada no ha 
estat finalment autoritzada pel Registre Mercantil Central, davant 
del qual, en conseqüència, s’han plantejat diverses alternatives, 
ha resultat finalment acceptada la següent: “CAMPLLONG INI-
CIATIVES SOCIETAT ANÒNIMA”; el sotasignat alcalde proposo 
al ple l’adopció d’acord en els següents termes: 
“Modificar l’acord exposat, adoptat per aquest mateix òrgan 
corporatiu en sessió del dia 8 de març d’enguany, i determinar 
com a denominació de la societat mercantil  municipal a consti-
tuir la de “CAMPLLONG INICIATIVES SOCIETAT ANÒNIMA.” 
El Sr. Alcalde exposa als assistents les gestions efectuades 

respecte de la inscripció en el Registre Mercantil dels dife-
rents noms suggerits per a la societat mercantil que es vol 
constituir, tal com es detalla en el text de la proposta.
No es produeix cap intervenció i se sotmet la proposta a 
votació que resulta aprovada per unanimitat de tots els regi-
dors assistents.

Bases per a l’adjudicació d’habitatges de protecció oficial

Atesa la voluntat d’aquesta Corporació de procedir d’immediat 
a la promoció de nou habitatges de protecció oficial, en un 
solar de propietat municipal situat al C/ de l’Església, tal com 
resta acreditat mitjançant tràmits efectuats per a la consti-
tució d’una societat mercantil, de capital municipal, que es 
configuraria com a ens instrumental per a la seva execució 
material.
Considerant l’estat actual dels tràmits indicats, així com 
l’oportunitat d’endegar-ne d’altres necessaris per a la conse-
cució de la finalitat exposada; en el moment present s’estima 
adient d’iniciar gestions per a determinació del sistema 
d’adjudicació dels habitatges al·ludits.
Atès que en la darrera sessió del Ple municipal, que tingué 
lloc el dia 8 de març proppassat, va acordar-se deixar sobre 
la taula la proposta de bases presentada i que preveia úni-
cament la venda dels habitatges, per considerar-se  oportú 
d’efectuar un nou sondeig en relació amb les preferències 
dels joves del municipi, als qui s’adreçaran principalment 
aquests, a fi de valorar la possibilitat de reservar una part 
dels que s’han de construir per destinar-los a règim de llo-
guer igualment protegit.
Donat que en la reunió informativa que tingué lloc el dijous 
dia 15 de març s’ha constatat que si bé la majoria dels pos-
sibles interessats manifesten preferència per a la compra 
de l’habitatge, una part també va manifestar-se a favor del 
règim de lloguer.
Considerant, finalment, que les condicions establertes per 
normativa que regula el règim dels habitatges de lloguer 
protegit, determinen que l’adjudicació d’aquests es dugui a 
terme un cop finalitzada la seva construcció.
En atenció del que s’ha exposat, el sotasignat alcalde propo-
so l’adopció del següent acord:
“1r.- Determinar que de la promoció de 9 habitatges en 
règim de protecció oficial, que promourà aquesta Corpo-
ració mitjançant la societat mercantil CAMPLLONG INI-
CIATIVES SA, creada a l’efecte com a ens instrumental, 
� es reservin per a ser adjudicats en règim de lloguer i la 
resta per a venda.
2n.- Aprovar inicialment les bases que hauran de regir el 
procediment d’adjudicació dels habitatges amb protecció ofi-
cial destinats a venda, les quals s’adjunten com a annex a 
la present proposta.
2n.- Exposar al públic les bases indicades pel termini de �0 
dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia i en el tauler oficial de la Corporació, per tal que tots 
els interessats puguin examinar-les i formular, si escau, les 
al·legacions que consideri oportunes.
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3r.- L’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat 
d’ulterior acord, en el cas que no es formuli cap al·legació.”
El Sr. Alcalde pren la paraula i manifesta que la present propos-
ta és resultat de la gestió efectuada arran del que va decidir-
se en la passada sessió del dia 8 de març, en relació amb el 
projecte de construcció d’habitatges socials en el municipi; que 
al respecte, si bé fa � anys els joves consultats es van manifes-
tar majoritàriament a favor de la compra, ara, efectuat un nou 
sondeig el dia 15 últim, un �0% aproximadament es mostraren 
favorables a l’opció lloguer.
Per tant, es proposa la reserva de � habitatges per ser desti-
nats a aquesta modalitat, tot i que això comportarà una certa 
càrrega per a la Corporació, quant al finançament dels habi-
tatges, tant pel desfasament temporal que es produirà entre 
els pagaments a realitzar per l’execució de les obres i l’ingrés 
de la subvencions i ajuts que s’atorgaran per part del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge, com per la diferència en-
tre els imports en concepte de rendes de lloguer i les quotes 
d’amortització de les hipoteques que caldrà constituir. 
La Sra. Anna Serra intervé i diu que malgrat l’esforç al·ludit, 
així l’Ajuntament disposarà d’un patrimoni en habitatges i 
sempre tindrà social, que és la finalitat per a la qual s’endega 
aquesta promoció.
L’alcalde respon que actualment la reserva de sòl per a ha-
bitatge social que imposa la legislació vigent respecte dels 
sectors de nou desenvolupament, és del �0%; percentatge 
prou important i que amb la reserva en cada promoció d’una 
part dels habitatges de protecció social que es construeixin 
en règim de lloguer,  l’Ajuntament anirà formant un patrimoni 
per atendre aquestes necessitats.
La Sra. Anna Serra insisteix que, si l’objectiu és fer habitat-
ge social, seria més eficaç que tota la que es construís es 
reservés per a lloguer.
L’alcalde diu que la promoció que ara es vol dur a terme és  
modesta, perquè Campllong és un poble petit i les necessitats 
que es volen cobrir són les pròpies internes municipi, princi-
palment les dels joves que es volen quedar al poble i no tenen 
econòmicament accés a habitatges a preu mercat lliure; això 
comporta que els habitatges siguin per sempre i que els pu-
guin adquirir, més que no pas la temporalitat que impliquen 
els contractes de lloguer; que potser d’aquí uns anys el mer-
cat canvia i actuacions com aquesta que es vol dur a terme 
ja no seran necessàries; que altres municipis tenen altres ne-
cessitats i, per això, enfoquen les solucions en altres sentits.
La Sra. Anna Serra comenta que el problema exposat ve 
donat pel model urbanístic que s’ha aplicat, que comporta 
uns preus de luxe.

L’alcalde respon que la tipologia d’habitatges que es fa a 
Campllong és la que ha triat la gent del poble; que els veïns 
no volen blocs de pisos, sinó parcel·les i cases.
La Sra. Anna Serra contesta que això és un contrasentit, 
perquè per una banda no es volen blocs de pisos, però per 
l’altra, l’Ajuntament ha de construir habitatge protegit perquè 
la gent no es pot permetre pagar els preus que es demanen 
per les cases que es fan.

L’alcalde respon que això és resultat de les circumstàncies 
que es viuen en el mercat immobiliari actual; que aquestes 
circumstàncies potser canviaran; però que ara hi ha aquesta 
agressivitat que fa precís que hi intervingui de l’Administració; 
que creu que el model que proposa: part de venda/part de 
lloguer permetrà una certa renovació, ja que qui millori econò-
micament, adquirirà un altre habitatge i marxarà del protegit i 
la Corporació, amb el dret de retracte, podrà adquirir de nou 
l’habitatge i adjudicar-lo a algú que el necessiti.
El Sr. Xavier Esteva intervé i manifesta que en tot cas, ell 
estima que la proporció entre habitatges de venda i lloguer 
hauria de ser més favorable a les de lloguer; per exemple: 5 
de venda i 4 de lloguer.
L’alcalde respon que està segur que el que es va recollir a 
la reunió del dia 15 canviarà en la realitat i que a l’hora de 
plantejar les sol·licituds per a adjudicació dels habitatges, 
alguns del quals varen manifestar-s’hi a favor del lloguer, 
finalment sol·licitaran compra.
Seguidament es procedeix a revisar l’esborrall de les bases 
annexades a la proposta d’acord i relatives a les condicions 
d’adjudicació dels habitatges de venda.
S’hi formulen diverses observacions, acordant-se practicar 
les correccions al text de les bases. Tot seguit se sotmet la 
proposta a votació, amb inclusió de les rectificacions exposa-
des, resultant aprovada per unanimitat de tots els assistents.

Aprovació definitiva del pressupost municipal 2007

Mitjançant resolució del dia 1 de febrer proppassat, aquest 
òrgan corporatiu va aprovar inicialment el projecte de pres-
supost municipal per a aquest exercici �007, en l’expedient 
del qual s’acompanyaven tots els documents que preveu l’art. 
168 de la Llei d’hisendes locals (DL 2/2004, de 5 de març).
Complimentat posteriorment el tràmit d’informació pública pre-
vist a l’art. 169 de la norma esmentada (anunci publicat en el 
BOP de Girona núm. �� del dia 15 de febrer), no s’ha formulat 
cap al·legació respecte del projecte de pressupost indicat.
Així doncs, en el moment present, procediria de considerar 
aquest definitivament aprovat, en aplicació del mateix art. 
169 indicat, de la repetida Llei d’hisendes locals.
No obstant, atès que el proppassat dia �� de febrer, la secre-
tària-interventora municipal va sol·licitar la modificació de la 
plantilla de personal de la corporació, en el sentit d’assignar al 
lloc de treball de la subescala de secretaria-intervenció que hi 
figura el grup “A” dels que preveu la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
de mesures per a la reforma de la funció pública, i això en 
atenció al que determina el Reial Decret 834/2003, de modi-
ficació de la normativa reguladora dels sistemes de selecció 
i provisió de llocs de treball dels funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional.
Atès, igualment, que la petició exposada va ser estimada, per 
resolució d’aquesta Alcaldia del dia �6 següent; procedeix de 
corregir la plantilla de personal i relació de llocs de treball que 
figuren en el projecte del pressupost aprovat inicialment.
En el sentit exposat, el sotasignat alcalde proposo al ple 
l’adopció d’acord en els següents termes: 
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“Aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’exercici 
2007, amb les modificacions que s’han detallat i que afecten 
exclusivament al grup atribuït al lloc de treball de secretaria-
intervenció en la plantilla de personal municipal i en la relació 
de llocs de treball que hi figuren, que passa a ser “A”.
Disposar la publicació al BOP de Girona de l’edicte que pres-
criu  l’art. 169.3 de la Llei d’hisendes locals (RDL  2/2004, de 
5 de març).”

El Sr. Alcalde exposa als assistents el contingut de la proposta.
No es produeix cap intervenció i se sotmet la proposta a 
votació que resulta aprovada per unanimitat de tots els regi-
dors assistents.

Junta de Govern de 25 de gener 
de 2007

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents 
la relació de factures de data �5.01.�007, per import 
de VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU 
EUROS AMB UN CÈNTIM //29.699,01€//, de la qual 
se’ls ha tramés còpia, junt amb la convocatòria de la 
reunió.
Els reunits manifesten conformitat amb les relacions de-
tallades, no es formula cap observació ni comentari al 
respecte.
Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del 
Gironès en la qual es detallen les despeses que a con-
tinuació s’indicaran, els reunits prèvia deliberació i per 
unanimitat acorden:

Aprovar i disposar el pagament de l’import següent:

• 2.031,82 €, en concepte de les despeses d’un arqui-
tecte tècnic, en funcions de tècnic municipal, de juny a 
desembre de �006.

• 1.829,54 €, en concepte de redacció del projecte titulat 
“Urbanització Zona d’Equipaments”. 

• 8.186,81 € en concepte de redacció del projecte titulat 
“Magatzem Municipal (A-247/06)”.

• 1.074,68 € en concepte de redacció del projecte titu-
lat “Enllumenat públic al veïnat de l’església, camí de 
l’església i remodelació zona de l’església”.

• 6.671,57 €, en concepte de redacció del projecte de 
“Portada d’aigua potable als veïnats de Campllong”.

• 300 €, en concepte de col·laboració en la redacció de la 
Guia del Patrimoni del Gironès.

Expedients de llicències urbanístiques

Modificació exp. Llicència urbanística núm. 30/2006.

Vista la llicència urbanística atorgada per resolució 
d’aquesta Junta de Govern del dia �4 d’agost de �006 
al promotor Narcís Badosa i Morató per a la construcció 
d’un habitatge  unifamiliar aïllat  al Passeig Campllong, 1, 
cantonada amb C/ de la Pau.
Vista, igualment la sol·licitud de modificació formulada res-
pecte de l’autorització i atenent el contingut de l’informe 
emès al respecte per la Sra. Patricia Montesinos i Cerro, 
arquitecta  tècnica del Consell Comarcal del Gironès, en 
funcions de tècnica municipal de data �1 de gener
Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, a proposta de 
l’Alcaldia, acorden autoritzar les modificacions sol·licitades.

Subvencions. Tràmits diversos

FIRA DE PRIMAVERA. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DI-
PUTACIÓ DE GIRONA XXV CONCURS MORFOLÒGIC 
DE VAQUES DE RAÇA FRISONA.

Atès que enguany la Fira Comarcal de Primavera de 
Campllong que tindrà lloc els proper dies 14 i 15 d’abril, 
celebra la �5a edició del Concurs morfològic de va-
ques de raça frisona, el qual va ser un dels actes que va 
donar lloc a l’inici de la Fira i del que s’han anat succeint 
les edicions any rere any, amb molt bona acollida tant per 
part del públic visitant, com pels participants.
Vist que l’organització del concurs sempre ha donat suport 
al sector agrícola i ramader i ha intentat posar a l’abast dels 
ramaders catalans una eina molt important per a la promo-
ció de la raça Frisona dins i fora del nostre país i estimular-
los a la cria i millora de la raça i de les explotacions.

Atès que per celebrar aquest �5è aniversari, l’organització 
del concurs ha aconseguit, amb una esmerada organitza-
ció, la participació del doble d’explotacions i de cap de 
bestiar que en les edicions passades.
Vista la insuficiència dels recursos propis per a finançar 
la XXVèna edició del  concurs de vaques de raça Fri-
sona donat que, amb motiu de l’important  nombre de 
participants, tant explotacions, com caps de bestiar, s’han 
incrementat considerablement els costos d’organització i 
infraestructures, s’ha xifrat el pressupost necessari per a 
enguany en 17.700 €.
Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, a proposta 
de l’Alcaldia, ACORDEN:
 
Sol·licitar de la Diputació de Girona, un ajut econòmic a 
fons perdut per al finançament del concurs exposat.

Comprometre’s, aquesta Corporació, a sufragar la part 
de la despesa no coberta per la subvenció interessada, 
amb càrrec al pressupost municipal d’aquest exercici.
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Fer constar que el XXV Concurs Morfològic de vaques de 
Raça Frisona és una activitat que es desenvolupa dins 
del marc de la Fira de Primavera del municipi de Cam-
pllong i que no compta amb cap font d’ingressos especí-
fics i propis.

DIPUTACIÓ DE GIRONA: DIFUSIÓ GRATUÏTA DE LA 
FIRA A MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITA I RA-
DIOFÒNICA.

Vista la comunicació tramesa per la Diputació de Girona, 
que dóna a conèixer les línies de col·laboració amb els 
mitjans de comunicació de les comarques gironines amb 
dret a insercions publicitàries en els seus diferents supor-
ts i per tal d’afavorir la difusió de les fires i mostres que 
celebrem els municipis gironins; els reunits prèvia delibe-
ració i per unanimitat acorden: 

Manifestar al Sr. President de la Diputació de Girona con-
formitat i acceptació de la proposta al·ludida i sol·licitar la 
inserció gratuïta d’anuncis de suport referits a la XXVena 
edició de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong, 
que tindrà lloc els dies 14 i 15 d’abril propers, en les con-
dicions detallades en l’escrit al·ludit tant pel que fa a mit-
jans escrits com a falques radiofòniques.

DIPUTACIÓ DE GIRONA: PROGRAMA D’ACCÉS PÚBLIC 
A INTERNET II de RED.ES. LLISTA D’AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS.

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea d’Hisenda, Pro-
moció Econòmica i Noves Tecnologies (Sistemes i Tec-
nologies de la Informació) de la Diputació de Girona, mit-
jançant la qual informa que l’Ajuntament de Campllong ha 
estat inclòs en la relació de municipis per la subvencions 
de “Punts d’accés públic a Internet II”; els reunits prèvia 
deliberació i per unanimitat acorden: 
Manifestar a l’Àrea d’Hisenda, Promoció Econòmica i No-
ves Tecnologies (Sistemes i Tecnologies de la Informació) 
de la Diputació de Girona, conformitat amb la proposta 
al·ludida i la disponibilitat d’iniciar la instal·lació del tele-
centre, a través de la comissió de seguiment RED.ES.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PER A ADQUISI-
CIÓ DE MATERIAL ESPORTIU

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea de Cooperació 
Municipal – Cooperació Esportiva de la Diputació de Giro-
na, de data �9 de desembre, 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 amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la 
subvenció concedida per l’Àrea de Cooperació Munici-
pal–Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona (exp. 
ES/9634), segons resolució del vicepresident de data 29 

de desembre i d’import 1.000€, per al finançament de les 
despeses derivades de l’adquisició de material esportiu.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL 
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIVIL

El Sr. Alcalde informa als assistent de la comunicació trame-
sa per la Generalitat de Catalunya–Direcció General de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de data 4 de ge-
ner, d’informació de l’atorgament d’una subvenció d’import 
1.200 €, destinada a l’elaboració, actualització o revisió i 
implantació del Pla de Protecció Civil del municipi.
Els reunits se’n donen per assabentats i acorden, per una-
nimitat, acceptar l’ajut econòmic concedit, i es comprome-
ten a respectar en la seva inversió i justificació les normes 
aprovades a l’efecte i que expressament accepten.

Cessió de drets funeraris

Vist l’escrit tramès pel Sr. Narcís Viñolas Tolosa, on ma-
nifesta la seva voluntat de renunciar als drets que li co-
rresponen respecte del nínxol núm. 11� del Cementiri 
Municipal, que havia estat titularitat de la seva difunta 
germana Sra. Enriqueta Viñoles i Garriga (q.a.c.s), els 
reunits prèvia deliberació i per unanimitat, a proposta de 
l’Alcaldia, acorden acceptar la renúncia plantejada pel Sr. 
Narcís Viñoles Tolosa i declarar la reversió a l’Ajuntament 
del nínxol núm. 11� del Cementiri Municipal.

Adequació de l’entorn de l’Ajuntament de Campllong

Vista la necessitat d’adequar l’espai públic urbà de 
l’entorn de l’Ajuntament i pista esportiva exterior, per a la 
qual cosa cal, en primer lloc, disposar del projecte tècnic 
corresponent i que determini les característiques i cost 
de l’actuació.
Atès que aquesta Corporació no disposa de mitjans hu-
mans i materials adients per procedir a la redacció del 
projecte indicat; els reunits, prèvia deliberació i per unani-
mitat, a proposta de l’Alcaldia, ACORDEN: 
Primer - Sol·licitar assistència tècnica del Consell Comar-
cal del Gironès per a la redacció del projecte d’adequació 
de l’entorn de la Casa Consistorial i pista polivalent. 
Segon - Facultar tant àmpliament com en Dret sigui ne-
cessari l’alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a fi que rea-
litzi les gestions i tràmits pertinents per a la eficàcia de la 
present resolució. 

Despatx ordinari

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

De l’Associació Ayúdale a Caminar de sol·licitud de 
col·laboració econòmica a l’entitat per al manteniment 
de la plantilla de personal discapacitat.
Del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Ru-

•

•
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ral de la Generalitat de Catalunya referent a la publica-
ció en el DOGC de l’ordre per la qual es declara plaga 
oficial a Catalunya la plaga del morrut de la palmera i 
la necessitat d’enviar al cap de l’oficina comarcal les 
dades referents a les empreses de jardineria ubicades 
dins el terme municipal per tal de mantenir controls.
Del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de 
les comarques gironines de tramesa del DVD “Apunts 
Ambientals”, que recull les accions exemplars en des-
envolupament sostenible dels municipis adherits.
De la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, de tramesa de còpia auten-
ticada de la Resolució de �1 de desembre de �006, 
d’atorgament d’una pròrroga fins al 31 de gener de 
2007 per a l’adjudicació de l’obra núm. 2006/1085 
“Portada d’aigua potable als veïnats de municipi”, in-
closa en el PUOSC.
De l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del 
Gironès notificant de l’increment salarial amb revisió 
de l’IPC per a l’exercici �006, �007 i �008 del servei de 
neteja viària de l’empresa FCC, SA arran dels acords 
adoptats amb motiu de la convocatòria de vaga del 
passat mes de juny.
De l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Gi-
ronès informant de l’Expo Jove �007, que té lloc els 
dies ��, �4, �5 i �6 de gener a la Fira de Girona.
De l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal 
del Gironès de presentació de la xarxa de senders a 
l’entorn de les muntanyes de Rocacorba, amb l’edició 
d’un fulletó promocional.
Del Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques de la Generalitat de Catalunya d’acusament de 
rebuda del certificat final de la direcció facultativa de 
les obres de rehabilitació de l’antiga casa consistorial 
per a locals socials, i de reclamació de tramesa de do-
cumentació complementària consistent en les certifi-
cacions d’obra pendents de tramitar.
De l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del 
Gironès d’informació de l’adjudicació del contracte de 
la campanya d’ambientalització de festes populars al 
Gironès a l’empresa Spora Serveis Ambientals, amb la 
qual caldrà una reunió per tal de poder introduir criteris 
ambientals en tots els àmbits dels actes festius.
Del Consell Esportiu del Gironès, que interessen la 
celebració d’una reunió amb els regidors el dia �0 de 
gener per tal d’intentar fomentar, conjuntament amb el 
Consell Comarcal del Gironès, la pràctica de l’esport 
en els nens i nenes de la comarca.
De Tres 60 Innovació SL, d’oferiment dels seus ser-
veis professionals per a la redacció de projectes, re-
copilació i creació de la documentació necessària i im-
prescindible per poder optar a la subvenció impulsada 
per la Diputació de Girona i l’Obra Social de la Caixa 
per tal d’incentivar la millora i preservació d’hàbitats 
naturals als municipis de la comarca.
Del Consell Comarcal del Gironès, de comunicació 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

de l’adjudicació per Decret de la presidència de l’obra 
“Portada d’aigua potable als veïnats del municipi” a 
l’empresa Constructora de Calaf, SAU per un import 
de 439.789’50 €.
De l’Agència Catalana de l’Aigua de tramesa de la 
resolució del cap de la Unitat de l’Àrea d’Ordenació 
del Domini Públic Hidràulic, relativa a les obres de 
paral·lelisme i encreuament subterrani amb una cano-
nada d’aigua potable al terme municipal, per la qual es 
concedeix una pròrroga de sis mesos per procedir a 
les obres autoritzades per resolució de l’ACA de data 
1 de març de �006.
Els reunits se’n donen per assabentats.
Igualment els reunits prenen els acords que tot seguit 
s’indicaran en relació amb les següents comunicacio-
ns rebudes.
De l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del 
Gironès, d’indicació d’actuacions que cal complimen-
tar a fi de poder-se acollir, en nom d’aquesta Corpo-
ració, als ajuts per a la realització d’accions de millora 
de recollida selectiva de la FORM i als ajuts per a nous 
compostaires.
Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acor-
den delegar en el Consell Comarcal del Gironès, com 
a ens que ja ostenta competències delegades per a 
la gestió del servei de recollida selectiva, les facultats 
necessàries per concórrer a la convocatòria d’ajuts 
per al foment de la recollida selectiva de la fracció or-
gànica dels residus municipals, a l’empara de la re-
solució MAH/4168/2006, de 21 de novembre, publica-
da al DOGC el �0 de desembre de �006 i per poder 
sol·licitar una subvenció per a la realització d’accions 
de millora de la recollida selectiva de la fracció orgà-
nica de residus municipals i/o per a la realització de 
projectes de compostatge casolà.

• De l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del 
Gironès, d’indicació d’actuacions que cal complimentar a 
fi de poder-se acollir, en nom d’aquesta Corporació, a la 
convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de 
prevenció de residus municipals.
Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
delegar en el Consell Comarcal del Gironès, les com-
petències necessàries per concórrer en nom d’aquesta 
Corporació a la convocatòria d’ajuts per a projectes de 
prevenció de residus municipals, a l’empara de la reso-
lució MAH/4163/2006, de 21 de novembre, publicada al 
DOGC el �0 de desembre de �006.
 
• De la Companyia del Ferrocarril d’Olot a Girona SA de tra-
mesa dels horaris del nou servei interurbà de l’empresa que 
efectuen parada dins el terme municipal de Campllong.

Els reunits se’n donen per assabentats i, per unanimi-
tat, acorden palesar a l’esmentada companyia descon-
tentament per la poca informació que s’ha tramés a 

•

•
•

•

•
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l’Ajuntament de l’inici d’aquest nou servei, tot  i que en 
escrit del President del Comitè Executiu del Consorci del 
Transport Públic de l’Àrea de Girona, de data 6 d’octubre 
de �006, ja va comunicar-se l’inici d’una campanya infor-
mativa consistent en l’edició d’un punt de llibre que havia 
de ser distribuït pel Consell Comarcal, per tal de realit-
zar una àmplia difusió en l’àmbit municipal, i del qual en 
aquest Ajuntament no se n’ha rebut cap exemplar. 

Sol·licitar al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona:
Aclariment de la ubicació concreta i gràfica –mitjançant 
croquis–, de totes les parades de la línia (Caldes-Sant 
Andreu Salou-Cassà-Campllong-Riudellots de la Sel-
va-Salt-Girona).
L’adequació dels horaris a les parades reals, ja que al 
fulletó informatiu sols indica una parada a cada muni-
cipi, mentre que sembla ser que hi ha municipis en els 
quals s’hi realitzen dues o més parades. 
Que els vuit trajectes al dia que es realitzen a/des de 
Campllong, tinguin parada en el Parc Hospitalari Martí 
i Julià (no solament dues com hi ha ara), donat que 
l’Hospital de Santa Caterina és el centre sanitari bàsic 
de la Selva interior i part del Gironès, per la qual cosa 
és incomprensible que no hi hagi una parada obliga-
tòria en cada trajecte. 

• De la informació tramesa via fax pel Consell Comar-
cal del Gironès, en data 15 de gener, d’informació de la 
sol·licitud presentada per CLUB RALLYCLÀSSICS en re-
lació amb la quarta edició del Rally Costa Brava Històric, 
els dies ��, �4 i �5 de febrer, i s’indiquen els horaris i 
recorregut i sol·liciten la conformitat del consistori.
Els reunits, prèvia deliberació, se’n donen per assaben-
tats i acorden comunicar al Consell Comarcal del Gironès 
que no hi ha cap inconvenient pel pas del rally esmentat 
pel municipi de Campllong, el qual s’haurà de realitzar 
segons la normativa actual que regula la circulació moto-
ritzada no competitiva. 

Del pressupost presentat pel Sr. MANUEL FUENTES 
PUMAROLA, jardiner, referit als treballs de manteni-
ment periòdic de les diverses zones verdes públiques 
del nucli urbà. El preu fixat per a aquest exercici és 
de  7.447 €, més l’IVA corresponent. El pagament 
s’efectuarà trimestralment.

Els reunits se’n donen per assabentats, manifesten con-
formitat i aprovaen expressament el pressupost referit.
Igualment, els reunits comenten la greu situació en què es 
troba el municipi de Campllong pel que fa al servei de te-
lefonia bàsica i connexions a internet, davant la negativa 
i demora per part de la companyia Telefónica de España 
d’instal·lar noves altes, tant a la zona urbana, com als dis-
seminats i al polígon industrial. Aquestes deficiències ja 
esdevenen històriques amb l’única resposta per part de la 
companyia Telefònica, a les continues reclamacions fetes 

•

•

•

•

tant per particulars, empreses i des del propi Consistori, 
que s’emparen amb “la manca de cobertura de xarxa a la 
zona del domicili de la instal·lació”, les obres de les quals 
hauria d’assumir la pròpia companyia esmentada, tenint 
en compte que tenen l’obligatorietat de donar aquest ser-
vei bàsic, i que, tant la zona industrial com la urbana dis-
posa de totes les preinstal·lacions corresponents. 
Per tant, els reunits consideren oportú informar a LO-
CALRET, com a representant dels municipis consorciats 
en aquells àmbits polítics i econòmics que afecten la 
legislació i l'ordenació de les telecomunicacions, de les 
mancances en tema de telecomunicacions del municipi 
de Campllong i sol·licitar-li representi els interessos del 
municipi davant la companyia Telefónica de España per 
tal de poder solucionar la manca de xarxes per poder 
disposar d’uns serveis correctes de telecomunicacions 
en el municipi. 

Junta de Govern de 12 de març de 2007
Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relació de factures de data 8.0�.�007, per import de QUA-
RANTA MIL DOS-CENTS VINT-I-SET AMB VUITANTA-
DOS  //40.227,82 €//, de la qual se’ls ha tramés còpia, 
junt amb la convocatòria de la reunió.
Els reunits manifesten conformitat amb les relacions de-
tallades, i no formulen cap observació ni comentari al res-
pecte.
Mitjançant resolució del dia 6 de juliol de �006, el Ple 
municipal va acordar iniciar expedient per a l’exercici 
d’activitats econòmiques relatives a la promoció i cons-
trucció d’habitatges de protecció pública i d’altres actua-
cions d’interès públic municipal. 
A l’efecte, a fi de comptar amb assessorament qualifi-
cat al llarg del procés a endegar, va contactar-se amb la 
mercantil GUVIBU GIRONA CONSULTORS, S.L., NIF. 
B179�4�17 com a gabinet especialitzat en temes jurídics  
i econòmics.
L’esmentat gabinet, amb data 7 de febrer de �006, va for-
mular proposta en la qual oferia a la Corporació la realit-
zació de diversos treballs, tant en l’etapa prèvia de deter-
minació del model organitzatiu adient per a la consecució 
de les finalitat d’interès municipal, com altres relatius a 
tot el procés de gestió i desenvolupament de l’activitat 
econòmica,  i incloent-hi pressupost dels honoraris pro-
fessionals corresponents.
El pressupost exposat va valorar-se positivament, si bé no 
va sotmetre’s a l’aprovació de l’Ajuntament ni, per tant, va 
formalitzar-se cap encàrrec al respecte, en considerar-se que 
el cost dels treballs d’assessorament indicats havia de ser 
a càrrec de l’ens o companyia que finalment es constituís a 
efectes de desenvolupar la repetida activitat econòmica.
En el present estat la Companyia GUVIBU GIRONA CONSUL-
TORS, S.L ha lliurat  factura per import de 17.586,80 € (més 
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�.81�,89, en concepte d’IVA), relativa  als conceptes següents: 
“Honoraris corresponents al 1r acompte corresponent 
a un 20% del total encàrrec relatiu a l’assessorament i 
execució material de les operacions relatives a la pro-
moció d’un conjunt de 9 habitatges social en filera amb 
façana al C/ de l’Església per a joves del municipi de 
Campllong.
Assessorament en la constitució de la societat privada 
municipal. Assessorament en la redacció del projec-
te constructiu, en procés de construcció de les obres; 
seguiment del procés de construcció i control de termi-
nis i viabilitat econòmica; tràmits relatius a la sol·licitud 
d’habitatges protegits en règim general i assessorament 
en els tràmits d’adjudicació d’aquests habitatges.”
Considerant que els treballs exposats han estat efecti-
vament i correctament desenvolupats i que la constitució 
de la societat ja ha estat aprovada pel Ple municipal, els 
reunits, a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per 
unanimitat, acorden aprovar la factura indicada i disposar 
el seu pagament amb càrrec  a la partida 07.01.��7  del 
pressupost d’aquest exercici.”

Subvencions. Tràmits diversos

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE. 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTUACIONS D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA 
IL·LUMINACIÓ EXTERIOR ANY �007. SOL·LICITUD.

Vista la resolució MAH/377/2007, de 8 de febrer, publica-
da en el DOGC núm. 48�4, del 19 de febrer, per la qual es 
fa pública la convocatòria per a la realització d’actuacions 
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior correspo-
nent a l’any �007 (codi de la convocatòria 0�.01.07) que 
es regirà per les bases reguladores aprovades per l’ordre 
MAH/159/2006, de 29 de març, publicada en el DOGC 
núm. 4611, del dia 10 d’abril de �006.
Vistes les bases reguladores que regeixen l’esmentada 
convocatòria, i atès que els ajuntaments han d’adequar 
l’enllumenat públic existent abans del �1 d’agost de �009 
per tal d’acomplir les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn.
Vist, igualment, l’estudi presentat pel Consell Comarcal 
del Gironès corresponent al PLA D’ADEQUACIÓ MUNICI-
PAL D’ENLLUMENAT PÚBLIC, redactat pel Sr. Jordi Güe-
ll i Camps, col·legiat núm. 8.005; i l’informe de l’enginyer 
industrial Sr. Rafel Sala i Oller, en funcions d’enginyer mu-
nicipal, en el qual es valoren les actuacions que indica el 
Pla esmentat per un import de 23.294,25 €.
Els reunits prèvia deliberació i per unanimitat, a proposta de 
l’Alcaldia, acorden sol·licitar al Departament de Medi Am-
bient i Habitatge, una subvenció per import de 11.647,1� 
€, equivalent al 50% del cost total d’execució per contracte 
de l’obra. en l’àmbit de la convocatòria exposada.

DIPUTACIÓ DE GIRONA: SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
EDICIÓ BUTLLETÍ INFORMACIÓ MUNICIPAL.

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputa-
ció de Girona, mitjançant resolució de data 6 de febrer 
d’enguany, relativa a l’atorgament de subvencions per al 
finançament parcial de l’edició de butlletins municipals; 
els reunits, a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i 
per unanimitat, acorden aprovar l’edició del butlletí muni-
cipal de Campllong i encarregar-ne  els treballs d’edició i 
impressió a l’empresa DUCFORM SA, pel cost anual total 
de 4.547,20 €, i aprovar pels treballs d’assessorament 
periodístic, recollida d’informació, redacció de textos, co-
rrecció, etc. a l’empresa JJcomunicació, pel cost anual de 
1.932,63 €. I sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a 
fons perdut d’import 1.250 €.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ “FONS DE SUB-
VENCIONS”. ACCEPTACIÓ I ATRIBUCIÓ IMPORT CON-
CEDIT

Vista la comunicació tramesa per la Diputació de Girona, 
de data �1 de febrer, d’informació de l’atorgament a favor 
d’aquesta Corporació  d’una subvenció d’import 15.025€, 
dins del programa de Cooperació Municipal “Fons de 
Subvencions”; i atenent les bases aprovades per a regu-
lació dels ajuts indicats, publicades al BOP núm. �, de 5 
de gener de �004.
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.
Vist el projecte “INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 
AL VEÏNAT DE L’ESGLÉSIA II”, redactat per l’enginyer 
del Consell Comarcal del Gironès Sr. Jordi Güell i Camps, 
col·legiat núm. 8.005, d’import total 26.783,56 €, aprovat 
inicialment per la Junta de Govern d’aquesta Corporació 
en data �� de novembre de �006.
Els reunits prèvia deliberació i per unanimitat, a proposta de 
l’Alcaldia, acorden atribuir l’import concedit per la Diputació 
de Girona en el programa “Fons de Subvencions”, al finança-
ment dels treballs d’instal·lació de l’enllumenat públic al veï-
nat de l’església, segona fase, segons projecte exposat.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PER A DES-
PESES EN OBRES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 
SOL·LICITUD.

Vista la comunicació tramesa per la Diputació de Girona, de 
data 1� de febrer, d’informació de l’aprovació de la convocatòria 
oberta per a l’atorgament de subvencions als ajuntaments per 
cobrir despeses en obres de competència municipal, d’acord 
amb les  bases específiques reguladores aprovades per la Di-
putació en data �1 de novembre de �006.
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.
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Vist el projecte “URBANITZACIÓ ZONA D’EQUIPAMENTS 
– ENLLUMENAT PÚBLIC”, redactat per l’arquitecte del 
Consell Comarcal del Gironès Sr. Manel Alemany i Mas-
grau, d’import total 23.060,41 €, aprovat inicialment per 
la Junta de Govern d’aquesta Corporació en data �� de 
novembre de �006.
Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, a proposta de 
l’Alcaldia, acorden sol·licitar a l’àrea de Cooperació Munici-
pal de la Diputació de Girona, una subvenció per import de 
9.000 €, pel finançament parcial per l’execució de les obres 
esmentades i en l’àmbit de la convocatòria exposada.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER AL PINTAT INTERIOR 
DEL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL.

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona, BOP núm. 4� del dia 1 de març, bases publicades 
al BOP núm. 11, del dia 16 de gener, relativa a l’atorgament 
de subvencions als ajuntaments de les comarques Giro-
nines per a obres en immobles esportius; els reunits, a 
proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, 
acorden  aprovar el pressupost presentat per la compan-
yia FONT PINTORS  per dur a terme les obres de pintat 
de l’interior del pavelló esportiu municipal, amb pressupost 
total d’execució de 11.421,36 €, IVA inclòs, i sol·licitar de la 
Diputació de Girona un ajut a fons perdut d’import 9.000 € 
per al finançament parcial del treballs indicats.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A 
ACTIVITATS CULTURALS CONVOCATÒRIA �007. 
SOL·LICITUD.

Vista la comunicació tramesa per l’àrea de Cultura de la 
Diputació de Girona, de data 7 de febrer, d’informació de 
la convocatòria de subvencions per a activitats culturals 
2007, d’acord amb les  bases específiques reguladores 
publicades en el BOP núm. 5 del dia 8 de gener.
Vist el dossier elaborat per la comissió organitzadora del 
MÚSICANT... IV cicle de música del país, que se celebra-
rà a Campllong els dies �8, �9, �0 i �1 d’agost i � de set-
embre, amb especificació dels cinc concerts previstos per 
a enguany, amb un pressupost total d’import 31.500 €; els 
reunits, a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per 
unanimitat, acorden sol·licitar a l’àrea de Cultura de la Di-
putació de Girona, una subvenció per import de 12.000 €, 
per al finançament parcial del IV cicle de música del país 
MUSICANT... en l’àmbit de la convocatòria exposada.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER AL PINTAT EXTERIOR 
DEL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL.

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona, BOP núm. �0 del dia 1� de febrer, bases publicades 
al BOP núm. ��, del dia 1 de febrer, relativa a l’atorgament 
de subvencions als ajuntaments de les comarques Gironi-
nes per a inversions en immobles esportius; els reunits, a 

proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, 
acorden aprovar el pressupost presentat per la companyia 
FONT PINTORS per dur a terme les obres de pintat de 
l’exterior del pavelló esportiu municipal, amb pressupost 
total d’execució de 23.094,92 €, IVA inclòs, i sol·licitar de la 
Diputació de Girona un ajut a fons perdut d’import igual al 
70% del cost del treballs indicats.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A 
ACTIVITATS CULTURALS CONVOCATÒRIA �007. 
SOL·LICITUD.

Vista la comunicació tramesa per l’àrea de Cultura de la 
Diputació de Girona, de data 7 de febrer, d’informació de 
la convocatòria de subvencions per a activitats culturals 
2007, d’acord amb les  bases específiques reguladores 
publicades al BOP núm. 5 del dia 8 de gener.
Vist el pressupost elaborat per la comissió organitzado-
ra de la Festa Major d’enguany, que tindrà lloc del �4 al 
27 d’agost, amb un pressupost total d’import 47.800 €; els 
reunits, a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per 
unanimitat, acorden sol·licitar a l’àrea de Cultura de la Di-
putació de Girona, una subvenció per import de 12.000 €, 
per al finançament parcial de la Festa Major en l’àmbit de 
la convocatòria exposada.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A EQUI-
PAMENTS CULTURALS MUNICIPALS. SOL·LICITUD.

Vista la comunicació tramesa per l’àrea de Cultura de la 
Diputació de Girona, de data 7 de febrer, d’informació de 
la convocatòria de subvencions per a equipaments cultu-
rals 2007, d’acord amb les  bases específiques regulado-
res publicades al BOP núm. 5 del dia 8 de gener.
Vistes les mancances de mobiliari i altres equipaments 
que han sorgit en el Local Social de Campllong detecta-
des des de la seva inauguració, es fa imprescindible dotar 
les diverses sales de mobiliari consistent amb armaris, 
taules i cadires, l’adequació de la megafonia i la emis-
sió d’imatges a la Sala Polivalent, i la compra de material 
auxiliar per poder realitzar exposicions. 
Atès que l’import total dels pressupostos sol·licitats a di-
verses empreses per a l’adquisició del material exposat 
és de 20.601,39 €; els reunits, a proposta de l’Alcaldia, 
prèvia deliberació i per unanimitat, acorden sol·licitar a 
l’àrea de Cultura de la Diputació de Girona, una subven-
ció per import de 10.000 €, per al finançament parcial de 
l’adequació del mobiliari i altres equipaments del Local 
Social, en l’àmbit de la convocatòria exposada.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A RES-
TAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES D’INTERÈS 
PATRIMONIAL. SOL·LICITUD.

Vista la comunicació tramesa per l’àrea de Cultura de la 
Diputació de Girona, de data 7 de febrer, d’informació de 
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la convocatòria de subvencions per a restauració i con-
servació d’immobles d’interès patrimonial, d’acord amb 
les  bases específiques reguladores publicades al BOP 
núm. 5 del dia 8 de gener.
Vistes les intervencions realitzades als últims anys a 
l’església de Campllong han deixat l’interior i exterior 
de l’església en molt bones condicions de conservació i 
que enguany s’han finalitzat les obres de restauració de 
l’exterior (coberta, teulat i façana).
Atès que acabades les obres, del conjunt monumental, 
solament resta en mal estat de conservació la tanca que 
fa de barana des del pati de l’església i de mur de conten-
ció de terres des de la plaça. Aquest mur presenta un de-
teriorament important i és un perill per als visitant/usuaris 
de l’església i es fa necessària el seu arranjament per tal 
de completar les condicions del conjunt monumental. 
Vist el projecte “Mur al pati de l’església”, elaborat pels 
serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès, redac-
tat per l’arquitecte Sr. Manel Alemany i Masgrau, d’import 
27.919,51 €, el qual es refereix a l’actuació exposada; els 
reunits, a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per 
unanimitat, acorden aprovar definitivament el projecte  i 
sol·licitar a l’àrea de Cultura de la Diputació de Girona, 
una subvenció per import de 13.959,75 €, per al finança-
ment parcial de les obres d’adequació del mur al pati de 
l’església”, en l’àmbit de la convocatòria exposada.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A ACTI-
VITATS CULTURALS CONVOCATÒRIA �007. CAMPAN-
YA ESCÈNICS. SOL·LICITUD.

Vista la comunicació tramesa per l’àrea de Cultura de la 
Diputació de Girona, de data 7 de febrer, d’informació de 
la convocatòria de subvencions per a activitats culturals 
2007, d’acord amb les  bases específiques reguladores 
publicades al BOP núm. 5 del dia 8 de gener.
Vist el nou catàleg de propostes culturals “Escènics”, que 
l’Àrea de Cultura de la Diputació de Girona posa a dispo-
sició dels ajuntaments per a ajudar-los a l’hora d’elaborar 
la seva programació i agendes culturals; els reunits, a 
proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, 
acorden sol·licitar a l’àrea de Cultura de la Diputació de 
Girona, la inscripció de l’Ajuntament de Campllong a la 
campanya ESCÈNICS, el catàleg virtual d’arts en viu, per 
al finançament parcial d’activitats culturals programades 
al municipi.

DIPUTACIÓ DE GIRONA: SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
EDICIÓ LLIBRES D’INTERÈS LOCALS.

Vista la comunicació tramesa per l’àrea de Cultura de la 
Diputació de Girona, de data 7 de febrer, d’informació de 
la convocatòria de subvencions per a activitats culturals 
2007, d’acord amb les  bases específiques reguladores 
publicades al BOP núm. 5 del dia 8 de gener.
Vist el pressupost presentats per JJcomunicació, per a 

les tasques de redacció de continguts, correcció, disseny, 
maquetació i enregistrament en suport informàtic,  trami-
tació i gestió d’impressió, així com la impressió i manipu-
lat, d’import total 16.954,68 €.
Atès que els treballs de recerca de documentació efec-
tuats pel Sr. Francesc Xavier Morales Garcia, sota la 
direcció de la companyia abans esmentada s’han donat 
per finalitzats; els reunits, a proposta de l’Alcaldia, prèvia 
deliberació i per unanimitat, acorden aprovar el pressu-
post presentat per la companyia JJcomunicació, d’import 
16.954,68 € per als treballs esmentats, per a la edició 
d’un llibre sobre la Història de Campllong i sol·licitar de la 
Diputació de Girona un ajut a fons perdut d’import 1.875 
€, per al finançament parcial de les despeses derivades 
de l’edició del llibre esmentat en el paràgraf precedent. 

DIPUTACIÓ DE GIRONA: SUBVENCIONS PER A IN-
VERSIONS EN FONS DOCUMENTAL, BÉNS MOBLES I 
D’EQUIP A LES SALES DE LECTURA PÚBLICA DE MU-
NICIPIS DE POBLACIÓ INFERIOR A �.000 HABITANTS. 
SOL·LICITUD.

Vista la comunicació tramesa per l’àrea de Cultura de la 
Diputació de Girona, de data 7 de febrer, d’informació de 
la convocatòria de subvencions per a activitats culturals 
2007, d’acord amb les  bases específiques reguladores 
publicades al BOP núm. 5 del dia 8 de gener.
Vist el desenvolupament que ha tingut la sala de lectura/
biblioteca del Local Social de Campllong des de la seva 
inauguració, en la qual el nombre d’usuaris del servei de 
lectura, préstec i consulta s’incrementa cada dia, així com 
les activitats culturals  programades tant per a joves com 
per a adults té una gran afluència de públic. 
Vist que el fons documental de la Sala de Lectura/Biblio-
teca és molt escàs, i cal amb urgència l’adquisició de nou 
fons bibliogràfic, subscripcions i fons audiovisuals; els 
reunits, a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per 
unanimitat, acorden sol·licitar de la Diputació de Girona 
un ajut a fons perdut d’import 1.616,38 €, corresponent al 
50% de l’import destinat a l’adquisició de fons documental 
per a la Sala de Lectura/biblioteca del Local Social.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A 
ACTIVITATS CULTURALS CONVOCATÒRIA �007. 
SOL·LICITUD.

Vista la comunicació tramesa per l’àrea de Cultura de la 
Diputació de Girona, de data 7 de febrer, d’informació de 
la convocatòria de subvencions per a activitats culturals 
2007, d’acord amb les  bases específiques reguladores 
publicades en el BOP núm. 5 del dia 8 de gener.
Vistes les diverses activitats de caràcter cultural i populars 
que es realitzen al municipi de Campllong durant l’any, 
com la revetlla de Sant Joan, Homenatge a la Vellesa, 
Castanyada, Casal d’estiu i casal de Nadal, Cavalcada de 
Reis, i dinamització del Local Social.
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Atès que el pressupost previst per a la realització de les 
activitats esmentades és de 16.100 € i s’ajusten a les ba-
ses de la convocatòria exposada; els reunits, a proposta 
de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
sol·licitar a l’àrea de Cultura de la Diputació de Girona, 
una subvenció per import de 6.000 €, per al finançament 
parcial de les despeses d’organització de festes culturals 
i popular al municipi de Campllong en l’àmbit de la convo-
catòria exposada.

Aprovació definitiva de projectes d’enllumenats públics

La Junta de Govern, en sessió de �� de novembre de 
�006, va acordar l’aprovació inicial dels següents projec-
tes, i els sotmetre seguidament a informació pública pel 
termini de trenta dies: 

INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AL VEÏNAT DE 
L’ESGLÉSIA I
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AL VEÏNAT DE 
L’ESGLÉSIA II
REMODELACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA 
ZONA DE L’ESGLÉSIA
ENLLUMENAT PÚBLIC – ZONA EQUIPAMENTS

El període d’exposició pública va finalitzar el dia 23 de febrer 
de �007, i no es va presentar cap al·legació al respecte.
En conseqüència, en aquest estat, procedeix de continuar 
els tràmits corresponents de conformitat amb el que dis-
posa l’art. �7 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), per la 
qual cosa, els reunits prèvia deliberació i per unanimitat 
acorden aprovar definitivament els projectes citats.

Pla d’adequació municipal d’enllumenat públic

Vist l’estudi presentat pel Consell Comarcal del Gi-
ronès corresponent al PLA D’ADEQUACIÓ MUNICIPAL 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC, els reunits prèvia deliberació i 
per unanimitat, a proposta de l’Alcaldia, acorden aprovar 
inicialment l’estudi citat i sotmetre’l a exposició pública pel 
termini de trenta dies.

Servei comarcal de recaptació. Aprovació de comptes

Vistos els comptes de recaptació de tributs municipals 
corresponents al 1r. Semestre de �006 presentats pel 
Consorci Servei Comarcal de Recaptació Gironès–Pla de 
l’Estany, i el del �n Semestre de �006 presentats pel Ser-
vei de Gestió i Recaptació de Tributs del Consell Comarcal 
del Gironès. 
Examinada detingudament la documentació aportada, la 
troben conforme amb les dades que consten en aquest 
Ajuntament respecte de la seva gestió, els reunits prèvia 
deliberació i per unanimitat acorden aprovar el compte de 
recaptació de tributs municipals corresponents al 1r se-

•

•

•

•

mestre de �006 lliurats pel Consorci Servei Comarcal de 
Recaptació Gironès–Pla de l’Estany i aprovar el compte 
de recaptació de tributs municipals corresponents al �n 
semestre de �006 lliurats pel Servei de Gestió Tributaria 
i recaptació de tributs del Consell Comarcal del Gironès. 
També acorden traspassar el deute pendent a la Xarxa 
Local de Tributs de la Diputació de Girona (Xaloc).

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 de la Generalitat 
a Girona de tramesa del document en què la Direcció 
General d’Administració Local acredita el finançament 
consolidat resultant de l’adjudicació de l’obra “Portada 
d’aigua potable als veïnats del municipi”.
Dels Serveis Territorials del Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, de 
tramesa de la resolució/informe dictada pel cap del 
Servei Territorial de Carreteres, per la qual s’autoritza 
l’actuació “Paral·lelisme amb conduccions subterrànies 
a la carretera C-�5”.
Del Consell Comarcal del Gironès per la qual es tra-
meten els honoraris en concepte de l’estudi geotècnic 
del Pont a la Riera Seca TM a Cassà de la Selva i 
Campllong, en la part corresponent.
De l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del 
Gironès de lliurament de les dades estadístiques co-
rresponents als serveis de recollida selectiva de vidre, 
paper i cartró, envasos, recollida de voluminosos, re-
buig, fracció orgànica, i les corresponents al servei de 
deixalleria de l’any �006.
De la Direcció General de Relacions Externes de la 
Presidència de la Generalitat de comunicació que el 
President no podrà presidir l’acte d’inauguració de la 
XXV edició de la Fira Comarcal de Primavera de Cam-
pllong i informen que en el seu lloc assistirà l’Hble. Sr. 
Josep Huguet, Conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa.
De la Direcció General de Recursos de l’Administració 
de Justícia de la Generalitat d’informació sobre la incor-
poració a l’Administració de Justícia de Catalunya de 
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 
D’acord amb els requeriments tècnics, l’Ajuntament 
haurà de garantir, de cara a la instal·lació de totes les 
connexions que cal efectuar, que estiguin cobertes una 
sèrie de necessitats que s’indiquen. 
De la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciu-
tadania d’informació de la propera edició de les xerra-
des del programa “Aprendre amb tu �007” en el marc 
de les activitats del Programa de formació per a mares 
i pares amb infants de � a 16 anys.
De la Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de 
Extremadura referent a la celebració del Congrés In-
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•
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ternacional de Municipalisme “Intermunicipia �007”, 
que s’ha de celebrar l’11, 1� i 1� d’abril.
De l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat de Ca-
talunya d’informació de l’oferiment d’un espai diferenciat 
i especialitzat per a biomassa al “Saló de l’equipament 
per a les Ciutats i el Medi Ambient” Ecocity.
De l’Agència de Residus de Catalunya de presentació 
de la Xarxa Compri Reciclat.
De Lasentiu de’nformació dels seus serveis de  trac-
tament de la fracció plàstic mix mitjançant un procés 
de conversió dels materials en Syntrewood, material 
plàstic 100% reciclat i reciclable.
Del Síndic de Greuges de Catalunya de comunicació 
de la posada en marxa d’un nou servei de presentació 
de queixes per mitjà de videoconferència.
De Burés Professional de certificació d’admissió dels 
fangs de la depuradora biològica de l’Ajuntament (Joa-
quim Alberti S.A.) durant l’exercici �006.
De Burés Professional de comunicació de les noves 
tarifes per a l’any �007.
De Tirgi d’invitació a la inauguració del Mercat de Se-
gona Mà ubicat a les instal·lacions de la deixalleria co-
marcal de Celrà.
De l’Associació Familiars d’Alzheimer de Cassà de la 
Selva-Girona de tramesa de fulletó explicatiu dels seus 
serveis i d’intenció de reunió per tal de coordinar els 
mateixos.
Del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural de la Generalitat de tramesa de la resolució 
d’autorització de la sol·licitud per la celebració de la 
Fira Comarcal de Primavera.
De Prodaisa per a requeriment de valoració, per a la 
qual s’acompanya una enquesta.
D’Humana, de tramesa dels quilos de residu tèxtil re-
collits l’any �006 al municipi.
De la Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona  
d’informació del calendari fiscal de l’exercici 2007.
De FCCSA d’informació de la modificació del preu dels 
seus serveis a partir de l’1 de gener de �007.
De l’Organització Capital de la Cultura Catalana mit-
jançant la qual demana el suport de l’Ajuntament a la 
candidatura de Tarragona per a la Capital Europea de 
la Cultura �016.
De Localret d’informació que la quota mínima per a 
l’any 2007 queda fixada en 100 euros.
Dels Serveis Territorials de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat mitjançant la qual demanen 
col·laboració en l’edició de la �7a  edició de “Les Me-
dalles de l’Esport de les Comarques Gironines”.
De l’Institut Català de les Dones de comunicació del 
nomenament de la Sra. Marta Selva i Masoliver com a 
presidenta de l’ICD.
Del Conseller de Governació i Administracions Públi-
ques de tramesa del CD-ROM amb els resultats de-
finitius de les eleccions al Parlament de Catalunya de 
�006, així com una enquesta per fer una anàlisi dels 
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diferents aspectes en què intervenen els ajuntaments 
en la gestió dels processos electorals.
Dels Serveis Territorials del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat  de presenta-
ció del Sr. David Mascort i Subiranas com a director.
De Teisa, de tramesa dels horaris del servei Girona-
Salt-Polígon Riudellots-Riudellots de la Selva-Cam-
pllong-Cassà de la Selva-Caldes de Malavella.
De l’Agència Catalana de l’Aigua  de tramesa de l’anunci 
sobre concessió d’aigües subterrànies per a reg i abas-
tament, sol·licitat per Can Sureda SL i Dionís Frigolé.

Els reunits es donen per assabentats. 
En aquest punt, els reunits comenten la consulta popu-
lar formulada recentment en la reunió anual del municipi 
celebrada el passat dia �4 de febrer, en aplicació dels 
criteris de màxima participació quant a la distribució dels 
recursos municipals –pressupostos participatius–, que 
ha comportat l’atribució d’un import total de 25.000 €, els 
quals s’han destinat de la següent manera: 

AJUDES A LA GENT AMB 
DEPENDÈNCIA: 

�4 �9,�1 7.��7,59

RECUPERACIÓ DE CA-
MINS RURALS:

16 1�,79 �.448,�8

FESTA MAJOR: 0 0,00 0,00

PLANTACIÓ D’ARBRES EN 
ZONES PUBLIQUES:

8 6,90 1.7�4,14

PASSALLISSOS : 0 0,00 0,00

CULTURA - ADQUISICIÓ 
LLIBRES I SIMILARS:

15 1�,9� �.���,76

ACTIVITATS GENT GRAN: 14 1�,07 �.017,�4

FESTA DE COL-
LABORADORS:

7 6,0� 1.508,6�

MILLOR GESTIÓ DE DEIXA-
LLES:

0 0,00 0,00

ACTIVITATS LUDICOCUL-
TURALS (LOCAL SOCIAL):

1� 11,�1 �.801,7�

RECUPERACIÓ ESTRIS 
ANTICS DEL CAMP: 

9 7,76 1.9�9,66

...SENYALITZACIÓ CAMINS 
INTERNS:

0 0,00 0,00

MANTENIMENT I RECU-
PERACIÓ ZONES FORES-
TALS: 

0 0,00 0,00

TOTAL 116 100,00 �5.000,00

•

•

•
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Normes per a l'adjudicació de 6 habitatges
protegits, que promou l'Ajuntament

Títol I. Condicions generals

1. Objecte

Les presents Normes tenen per objecte la regulació del 
procediment que se seguirà per a l’adjudicació i venda de 
sis habitatges protegits, amb trasters i garatge, que pro-
mou l’Excm. Ajuntament de Campllong, amb la finalitat 
de permetre l’accés a l’habitatge als joves del municipi, 
mitjançant la cessió del solar a l’entitat instrumental per a 
la seva promoció.
Igualment, aquestes normes estableixen els criteris que 
es tindran en compte per a l’adjudicació dels referits ha-
bitatges.

2. Normativa aplicable

�.1. L’adjudicació dels habitatges es regirà per aquestes 
Normes, aprovades per l’Excm. Ajuntament de Campllong.
�.�. Per tot allò que no prevegin aquestes Normes, i en 
tant no s’oposin al seu contingut, seran d’aplicació:
- La Llei del Parlament de Catalunya 24/1991, de 29 de 
novembre, de l’habitatge.
- El Decret 455/2005, de 8 de novembre, d’actualització 
del Pla pel dret a l’habitatge �004-�007.
- Real Decreto 801/2005, de 1 de juliol, por el que se 
aprueba el Plan Estatal �005-�008, para favorecer el ac-
ceso de los ciudadanos a la vivienda.
- El Decret 454/2004, de 14 de desembre, que desen-
volupa el Pla per al dret a l’habitatge �004-�007, només 
articles �8 i �9.�
- El Decret 257/2006, de 6 de juny, pel qual s’estableixen 
les condicions per a la venda d’habitatges qualificats de 
protecció oficial de promoció pública.

3.- Unitat familiar i ingressos familiars.

�.1.- Als efectes d’aquestes Normes, s’entén per uni-
tat familiar el grup de persones que hagin de residir en 
l’habitatge objecte de l’adjudicació, extrem que s’indicarà 
en la sol·licitud regulada a l’article 16.
�.�.- Als mateixos efectes, s’entén per ingressos familiars 
els percebuts per les persones següents:

a) Les que formulin la sol·licitud i els restants membres 
de la unitat familiar. 
b) Els cònjuges no separats legalment i, si escau, els 
fills menors d’edat i els fills majors d’edat respecte els 
quals els pares tinguin la potestat prorrogada o rehabi-
litada. No obstant, queden exclosos els ingressos dels 
fills menors d’edat emancipats o que visquin indepen-
dentment dels pares amb el seu consentiment.
c) El pare o la mare i, els fills, en els mateixos supòsits 
establerts en l’apartat b).
d) Els dos membres d’una unió estable de parella ja 
constituïda i, en el seu cas, els seus fills, en els ma-
teixos supòsits establerts a l’apartat b).
e) Els membres d’una parella que manifestin la seva 
voluntat de crear un nou nucli familiar.

Títol II.  Habitatges objecte de la 
promoció.

4.- Tipologia dels habitatges.

4.1.- Aquesta promoció compren nou cases adossades 
d’aproximadament 90 m� de superfície útil, desenvolupa-
des en planta baixa i planta pis, jardí privat, endemés de 
garatge i traster a la planta soterrani, segons projecte tèc-
nic redactat per l’arquitecte Manel Alemany i Masgrau.

...\A23405pl\A23405fin4.dgn  10/05/2007 9:06:38
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4.2.- No s’admetran sol·licituds de modificacions de la dis-
tribució, característiques o qualsevol altre dels habitatges 
respecte les contingudes en el projecte de construcció.

5.- Preu de venda dels habitatges.

El preu d’adjudicació dels habitatges serà el que resul-
ti d’aplicar el mòdul vigent en el moment de sol·licitar la 
Cèdula de Qualificació Provisional. Aquest mòdul serà el 
corresponent a Campllong (zona D). Actualment el preu  
per metre quadrat útil d’habitatge és de 1.164,80 €, i per 
al garatge i traster 698,88€.

Títol III.- Adjudicataris.

6.- Requisits dels sol·licitants.

6.1.- Podran prendre part en el procediment d’adjudicació 
i, en definitiva, optar a l’adjudicació dels habitatges pro-
moguts per l’Ajuntament, les persones o famílies que 
compleixin els següents requisits:

a) Que el sol·licitant o sol·licitants tinguin, a 1.�.�007, 
almenys 18 anys d’edat.
b) Que el sol·licitant, sol·licitants i/o membres de la uni-
tat familiar:

• Figurin inscrits en el padró municipal d’habitants de 
Campllong, en el moment d’aprovació d’aquestes Nor-
mes pel Ple de l’Ajuntament, amb una antiguitat mínima 
d’un any.
• Que hagin figurat inscrits en el padró municipal 
d’habitants de Campllong en èpoques anteriors i per un 
període mínim de 10 anys.
• Que els seus progenitors figurin o hagin figurat inscrits 
en el padró municipal d’habitants de Campllong i per un  
període mínim de �0 anys.

c) Que l’habitatge sigui destinat a residència o domicili 
habitual i permanent del sol·licitant o sol·licitants i la seva 
família. 
Es considera domicili habitual i permanent sempre que 
l’habitatge no estigui desocupat més de tres mesos se-
guits a l’any, excepte causa justificada.

d) Que els ingressos familiars ponderats no siguin supe-
riors a  5’5 vegades l’IPREM, Indicador Públic de Renda 
d’Efectes Múltiples, ni inferiors a un cinc per cent del preu 
de venda o adjudicació dels habitatges.
e) Que els sol·licitants de l’habitatge no siguin titulars de 
ple domini o d’un dret d’us o gaudi sobre algun altre habi-
tatge protegit, ni tampoc d’un habitatge lliure, quan el va-
lor de l’esmentat habitatge lliure superi, calculat d’acord 
amb la normativa de l’Impost sobre Transmissions Patri-
monial, el 40% del preu total del de l’habitatge adquirit, o 
el 60% quan es tracti de:

• Famílies nombroses que necessiten adquirir  un habitat-
ge amb més superfície per haver incrementat el nombre 
de membres.
• Persones majors de 65 anys.
• Persones amb minusvalidesa.
• Persones víctimes de la violència de gènere o del te-
rrorisme.

6.�.- El compliment dels anteriors requisits s’entén referit 
a la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds 
d’adjudicació d’un dels habitatges d’aquesta promoció, 
a excepció dels que contenen una previsió expressa en 
aquest sentit, en què s’estarà a aquesta.

7.-  Ingressos familiars ponderats.

7.1.- Els ingressos familiars determinants del compli-
ment o no dels requisits establerts  en el precedent ar-
ticle 6 es fixaran prenent els imports de la part general 
i especial de la base imposable, prèvia a l’aplicació del 
mínim personal i familiar, de l’Impost sobre la renda de 
les persones físiques, regulades en els articles �8 i �9 
de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, corresponents 
a la declaració o declaracions de l’exercici �005, o la 
immediatament anterior al moment de la sol·licitud, pre-
sentades per cada una de les persones esmentades 
en l’article � d’aquestes Normes. A tal efecte, s’atendrà 
a l’import declarat o, en aquest cas, comprovat per 
l’Administració tributària.
7.�.- Si el sol·licitant o sol·licitants no hagues-
sin presentat declaració, per no estar-hi obligats, 
l’acreditació dels ingressos familiars s’efectuarà mi-
tjançant l’aportació de la documentació pertinent i la 
declaració responsable relativa a les mencionades 
part general i especial de les bases regulades en els 
articles 38 i 39, respectivament, de la Llei 40/1998, de 
9 de desembre, sens perjudici de la possible compro-
vació administrativa.
7.�.- Els referits ingressos familiars es ponderaran amb la 
finalitat d’obtenir una relació més justa entre els ingressos 
reals dels sol·licitants i la composició de la seva família.
7.4.- Als efectes de determinar els ingressos familiars 
ponderats, els ingressos familiars, determinats conforme 
s’estableix en el precedent apartat primer, se’ls aplica-
rà coeficient que correspongui, en funció del nombre de 
membres d’aquesta, d’entre els següents:
Coeficient C (situació): 
Zona D: 1
Coeficient F (composició Familiar):
1 membre: 1
� membres: 0,97
� membres: 0,9�
4 membres: 0,88
5 membres o més: 0,8�
De l’aplicació dels coeficients indicats, en resulten les 
quantitats següents com a ingressos màxims:
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     5,5 IPREM
Famílies de 1 membre   36.890,70 € 

Famílies de 2 membres   35.783,98 €

Famílies de 3 membres   34.308,35 €

Famílies de 4 membres   32.463,82 €

Famílies de 5 o més  membres  30.619,28 €

En el supòsit que algun membre de la unitat familiar esti-
gui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que 
estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, s’aplicarà el coeficient F corresponent 
al tram següent. 
7.5.- En el supòsit que algun membre de la unitat familiar 
es trobés afectat per alguna disminució física o psíquica, 
degudament declarada per l’ICASS, s’aplicarà el coefi-
cient corresponent al tram següent del quadre.

Títol IV. Barem de puntuació de les 
sol·licituds d’adjudicació.

8.- Puntuació en atenció de l’edat del/s 
sol·licitant/s.

8.1.- S’atorgarà la següent puntuació, en funció de l’edat 
que el sol·licitant tingui a �1.1�.�006:
Entre �� i �5 anys d’edat, ambdós inclosos:   15 punts
Entre 18 i �� anys d’edat, ambdós inclosos:     5 punts
Entre �5 i 45 anys d’edat, ambdós inclosos:   10 punts
Més de 45 anys d’edat:                                     5 punts

9.- Puntuació en atenció a la residència en el 
municipi:

9.1- La residència en el municipi es puntuarà en la forma 
següent i en referència a la data d’inici del període de 
presentació de sol·licituds d’adjudicació dels habitatges 
objecte d’aquesta promoció: 1 punt per cada any complet 
d’empadronament de cada membre de la unitat familiar.

10.- Puntuació en atenció de l’especial vincu-
lació del sol·licitant/s amb el municipi, quant a 
participació i col·laboració en activitats cultu-
rals i públiques diverses: 

10.1- En cas que el sol·licitant hagi estat o sigui 
col·laborador/organitzador habitual –no remunerat–, en 
els darrers 15 anys, en les activitats que s’organitzen a 
Campllong: Fira, Festa, Musicant i activitats de Nadal: 
per a cada any i activitat 1 punt i fins un màxim de 20 
punts. 
10.2.- Al/s sol·licitants que obtinguin una mínim de 5 
punts, sobre la base del paràgraf anterior, se’ls atri-
buirà la puntuació suplementària que seguidament es 
detallarà, en el cas que el seu pare o mare siguin fills 
de Campllong i puguin acreditar una residència en el 

municipi de com a mínim �0 anys: 0,5 punts per any de 
d’empadronament del seu pare/mare, fins a un màxim 
de �0 punts

11.- Puntuació en funció de circumstàncies de 
composició de la unitat familiar. 

11.1- Per cada membre de la unitat familiar que tingui 
reconegut, per part de l’ICASS, un grau de disminució 
superior al ��%: 5 punts.
 11.2- Unitat familiar monoparental amb fills menors 
d’edat: 5 punts.
11.3- Unitat familiar constituïda per parella i fills menors 
d’edat, al seu càrrec: 4 punts.
11.4- Unitat familiar constituïda per parella i fills majors 
d’edat al seu càrrec i en situació de dependència: 10 
punts
11.5- Unitat familiar amb ascendents majors de 65 anys 
al seu càrrec i en situació de dependència: 10 punts.

12.-  Puntuació en funció de la necessitat 
d’habitatge.

1�.1- Que el sol·licitant o sol·licitants hagin perdut 
l’ús del seu habitatge com a conseqüència d’una se-
paració matrimonial, legal o de fet, ocorreguda en 
l’any anterior a l’inici del termini de presentació de 
sol·licituds d’adjudicació de pisos de la present pro-
moció: 5 punts.
1�.�.- Tenir llogat un habitatge que constitueixi 
el domicili habitual i permanent del sol·licitant o 
sol·licitants, i s’acrediti trobar-se al corrent de paga-
ment; s’atorgaran 10 punts si la renda que es paga 
suposa més d’un �0% dels ingressos familiars i 5 si 
suposa més d’un �0%.
1�.�.- S’atorgaran 6 punts per la creació d’un nou nucli 
familiar o per haver-lo constituït amb una antiguitat màxi-
ma d’un any a la data d’inici del termini de presentació de 
sol·licituds d’adjudicació d’un dels habitatges de la pre-
sent promoció, sempre que la sol·licitud la formulin els 
dos membres de la parella.

13.- Puntuació en funció dels ingressos fami-
liars.

S’atorgarà la següent puntuació en funció de l’import dels 
ingressos familiars ponderats, computats de conformitat 
amb el que és establert a l’article 7 d’aquestes Normes:

Ingressos familiars ponderats de fins a 1’5 vegades 
l’IPREM: �0 punts.
Ingressos familiars ponderats de fins a 2’5 vegades 
l’IPREM: 15 punts.
Ingressos familiars ponderats de fins a 3’5 vegades: 
l’IPREM 10 punts.
Ingressos familiars ponderats de fins a 4’5 vegades: 
l’IPREM 5 punts.

•

•

•

•
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14.- Altres consideracions respecte a la valora-
ció de les sol·licituds.

14.1.- El compliment de les circumstàncies assenyalades 
en aquest títol s’entén referit a la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds d’adjudicació d’un dels habitat-
ges d’aquesta promoció, a excepció dels que contenen 
una previsió expressa en aquest sentit, en què s’estarà 
a aquesta.

14.�.- Les circumstàncies assenyalades en els articles 8 
a 1�, ambdós inclosos, són acumulables.
14.�.- Les circumstàncies descrites a l’article 11 en cap 
cas podran ser acumulades entre si i el sol·licitant al·legarà 
únicament la que més s’adeqüi a la seva situació.

Títol V. Procediment 
d’adjudicació. 

15. Presentació de sol·licituds.

15.1.- Les sol·licituds, que s’ajustaran al model oficial que 
facilitarà l’Ajuntament i a les quals s’acompanyarà la do-
cumentació exigida en l’article 16 d’aquestes Normes, po-
dran presentar-se a la Secretaria General de l’Ajuntament, 
de les 10.00 a les 14.00 hores, de dilluns a divendres i els 
dijous de 18.00 a �0.00 hores, excepte els dies festius al 
municipi, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des 
de la data d’aprovació definitiva d’aquestes Normes.
Les Normes es poden examinar i fotocopiar a la Secre-
taria, dins del període de presentació de sol·licituds i en 
l’horari esmentat.
Igualment, podran consultar-se a la web municipal.
15.2.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, 
es procedirà a la seva valoració, aplicant els criteris determi-
nats en les presents bases i, en el termini màxim d’un mes, 
s’elevaran al Ple municipal per a verificació. 
15.�.- S’admetran a tràmit les sol·licituds formulades dins 
el termini establert, amb el model normalitzat i acompan-
yades de la totalitat de la documentació exigida. En tot 
cas, podrà requerir-se al/s sol·licitant/s a fi de què, en 
un termini màxim de deu dies hàbils, esmenin els errors, 
omissions o falta de documentació que es detectin, amb 
la indicació que, de no fer-ho així, se’l tindrà per desistit o 
desistits de la seva petició i s’arxivarà la mateixa.
15.4.- La presentació de la sol·licitud implicarà l’autorització 
perquè l’Administració pugui sol·licitar la informació de 
caràcter tributari o econòmic legalment pertinent.

16.- Documentació que cal acompanyar amb la 
sol·licitud.

16.1.- Dades dels membres de la unitat familiar:
Fotocòpia autenticada del DNI del sol·licitant o sol·licitants.
Fotocòpia autenticada del Llibre de Família i, en el seu 
cas, del carnet de família nombrosa.

•
•

Certificat municipal d’empadronament del sol·licitant o 
sol·licitants i de les persones que ocuparan l’habitatge, 
en el qual s’indiquin els anys d’inscripció en el padró 
municipal d’habitants.
Certificat acreditatiu de les circumstàncies indicades 
en el punt 10 de les presents bases, que haurà de 
lliurar el President de l’Associació de Fires i Festes de 
Campllong.
Fotocòpia autenticada de la resolució de l’Institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials en la qual es decla-
ri la disminució del sol·licitant o sol·licitants o d’algun 
membre de la unitat familiar, si és el cas.
Fotocòpia autenticada de resolució judicial que declari 
la separació, dissolució o nul·litat del matrimoni, cas 
de famílies monoparentals.

16.�.- Per tal d’acreditar els ingressos familiars, caldrà 
acompanyar fotocòpia autenticada de l’última declaració 
de l’IRPF presentada per tots els perceptors que integren 
la unitat familiar, això és, la corresponent a l’exercici �005, 
o l’immediatament anterior en el moment de la sol·licitud.
16.�.- En cas que algun del sol·licitants o membres de la 
unitat familiar no estiguin obligats a presentar la declara-
ció de l’IRPF, caldrà presentar:

Certificat original de vida laboral de la Seguretat So-
cial.
Certificat original, o còpia autenticada, emès pels cen-
tres de treball on s’hagin prestat serveis durant l’any 
�004, en el qual s’indiquin els ingressos percebuts per 
tots els conceptes i les retencions practicades.
En cas de no haver treballat durant l’any �004, cal pre-
sentar un certificat de l’INEM acreditatiu de la presta-
ció rebuda per desocupació, amb indicació de la data 
d’extinció del seu pagament, o de no haver-se perce-
but cap quantitat, segons el cas.

16.4.- Respecte la propietat i la necessitat d’un habitatge, 
caldrà presentar, segons el cas:

Declaració jurada de no haver obtingut finançament 
qualificat a l’empara d’altres plans d’habitatge durant 
els deu anys anteriors a l’inici del termini per a presen-
tació de sol·licituds d’adjudicació d’un dels habitatges 
d’aquesta promoció
Certificat de la Gerència Territorial del Cadastre confor-
me el sol·licitant, sol·licitants o els altres membres de la 
unitat familiar no són propietaris de cap immoble.
Còpia autenticada del contracte d’arrendament de 
l’habitatge que constitueixi el domicili habitual del 
sol·licitant, i de l’últim rebut acreditatiu del pagament 
de la renda. 

16.5.- A més, el sol·licitant o sol·licitants podran acom-
panyar tota aquella altra documentació que considerin 
oportuna per tal d’acreditar el compliment dels requisits 
o dels criteris de valoració establerts als articles 8 a 1� 
d’aquestes Normes.
16.6.- No es considerarà complert cap dels requisits exi-
gits a l’article 6 ni es prendrà en consideració cap de les 
circumstàncies enumerades als articles 8 a 1� d’aquestes 
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Normes que no resulti degudament acreditada per mitjà 
dels documents acompanyats amb la sol·licitud.

17.- Llista provisional de sol·licitants admesos 
i exclosos.

17.1.- El Ple municipal comprovarà, després de verificar 
les sol·licituds, amb la documentació presentada, el com-
pliment dels requisits per accedir als habitatges objecte 
d’aquesta promoció,  aprovarà la llista provisional de 
sol·licitants admesos i la llista provisional de sol·licitants 
exclosos, amb expressió de la puntuació provisional ob-
tinguda segons els criteris continguts en aquestes Nor-
mes i els motius de l’exclusió.
17.�.- Serà causa d’exclusió el falsejament de les dades 
incloses en la sol·licitud.
17.3.- Les referides llistes es notificaran als interessats i 
s’exposaran en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per un 
període de 10 dies.
17.4.- Els interessats podran efectuar les al·legacions que 
considerin oportunes en relació amb les referides llistes, du-
rant els 10 dies següents a la recepció de la notificació. En 
tot cas, no s’admetrà en aquest moment la presentació de 
documentació que hauria d’haver-se aportat juntament amb 
la sol·licitud o en el termini d’esmena concedit a l’efecte, de 
conformitat amb el que s’estableix a l’article 16.� d’aquestes 
Normes, llevat que es tracti de documents que:
a) Siguin de data posterior a la finalització del termini co-
rresponent, sempre que no s’haguessin pogut confeccio-
nar ni obtenir amb anterioritat.
b) No es trobessin a disposició dels sol·licitants amb ante-
rioritat a la finalització del termini corresponent, o es justi-
fiqui que es desconeixia la seva existència.

18.- Llista definitiva.

18.1.- El Ple municipal valorarà les al·legacions presenta-
des i aprovarà la llista definitiva de sol·licitants admesos, 
amb la puntuació obtinguda, i exclosos, amb expressió 
dels motius d’exclusió.
18.�.- En l’esmentada llista s’indicarà també qui són els 
sol·licitants que han resultat adjudicataris, i que seran 
els admesos que hagin obtingut una major puntuació. 
En cas d’empat entre dos o més sol·licitants, es decidirà 
l’adjudicatari per sorteig, que podrà ser públic o celebrar-
se davant de Notari.

19.- Llista d’espera.

19.1.- Els sol·licitants admesos que no hagin resultat ad-
judicataris d’acord amb els apartats anteriors, formaran 
part de la llista d’espera.
19.�.- La llista d’espera, ordenada segons la puntuació re-
sultant de l’aplicació del barem, decidint per sorteig els casos 
d’empat, tindrà una vigència d’un any, i els qui constin en la 
mateixa seran cridats per l’ordre establert en cas de dispo-

nibilitat d’habitatge per renúncia expressa de l’adjudicatari o 
en els casos en què es deixi sense efecte l’adjudicació. 
19.�.- Els sol·licitants admesos que formin part de la llista 
d’espera hauran de seguir complint els requisits d’accés 
als habitatges per poder, en el seu cas, resultar adjudica-
taris. A aquest efecte l’Ajuntament els podrà demanar, en 
qualsevol moment, l’actualització de les dades que cons-
tin en les sol·licituds inicials.

20.- Assignació dels habitatges.

�0.1.- Cada un dels sol·licitants admesos, i seguint l’ordre 
de major a menor puntuació obtinguda, podrà escollir 
l’habitatge concret que desitja  que li sigui adjudicat; en cas 
d’empat de puntuació l’atribució concreta de l’habitatge es 
farà per sorteig, públicament o davant de Notari.
�0.�.- A efectes d’elecció indicada, s’atorgarà als adjudi-
cataris un termini de 10 dies per manifestar-se per escrit 
respecte de la seva elecció.
�0.�.- Un cop complimentat el tràmit anterior, l’Ajuntament 
en Ple dictarà resolució efectuant l’atribució i la notificarà 
a cada un dels adjudicataris, amb indicació de l’habitatge 
que li ha pertocat.
�0.4.- En el cas que es produís empat de puntuació 
entre dos o més adjudicataris i aquests coincideixin en 
l’habitatge escollit, l’atribució a cada un d’ells es farà per 
sorteig, públicament o davant de Notari.

21.- Condicions de l’adjudicació.

�0.1.- Els adjudicataris hauran de respectar les condicions es-
tablertes en el Decret de la Generalitat de Catalunya 244/2005, 
de 8 de novembre, d’actualització del Pla per a l’habitatge �004-
2007, que estableix el règim dels habitatges amb protecció ofi-
cial, determina les ajudes públiques en matèria d’habitatge a 
càrrec de la Generalitat de Catalunya i regula la gestió de les 
ajudes previstes en el Reial Decret 1/2002, d’11 de gener, amb 
les modificacions introduïdes pel Decret 454/2004, de 14 de 
desembre, i en especial les següents:

Els habitatges hauran de destinar-se a domicili ha-
bitual i permanent de l’adjudicatari o adjudicataris, i 
ocupar-los dins els tres mesos següents de lliurament 
de les claus, llevat que concorri una causa justifica-
da. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de la 
unitat familiar que hagin servit de base per participar 
en la selecció i adjudicació.
El règim jurídic dels habitatges  amb protecció oficial té 
una durada de noranta anys a comptar de la obtenció 
de la seva qualificació definitiva, període durant el qual 
no es podran desqualificar i s’han de mantenir les con-
dicions d’ús i preu màxim de transmissió establerts.
Els adjudicataris dels habitatges podran transmetre’ls 
en qualsevol moment. 
Durant els deu primers anys des de la formalització 
del préstec qualificat, regulat al Reial Decret 1/2002, 
d’11 de gener, la transmissió intervius o la cessió de 

•

•

•

•
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l’ús dels habitatges comporta que s’hagi de procedir a 
la cancel·lació del referit préstec qualifi cat i reintegra-
ment de les ajudes directes que s’haguessin obtingut, 
incrementades amb els interessos legals des de la 
data de la seva percepció.
Es reconeix a favor de la Generalitat i l’Ajuntament de 
Campllong el dret de tempteig i retracte dels habitatges 
objecte de la present promoció, en totes les transmis-
sions que es produeixin durant tot el període de qua-
lifi cació, en la forma establerta als articles 28 i 29 del 
Decret 244/2005, de 10 de novembre, d’actualització 
del Pla per al dret a l’habitatge �004-�007. 

�1.�.- Els contractes de compravenda o adjudicació, tant 
privats com públics, que s’atorguin en el seu dia, recolli-
ran expressament els anteriors drets i condicions.

22.- Formalització del contracte.

��.1.- Un cop signats els contractes, l’entitat instrumental 
per a la seva promoció els presentarà, juntament amb tota 
la documentació acompanyada amb la sol·licitud, a la Di-
recció General de Medi Ambient i Habitatge, que atorgarà 
l’autorització corresponent i concedirà als adjudicataris les 
ajudes que corresponguin de les previstes a l’esmentat De-
cret 244/2005, de 10 de novembre, d’actualització del Pla 
per al dret a l’habitatge 2004-2007 i a l’entitat fi nancera, per 
a la subrogació de l’adjudicatari en el préstec hipotecari ja 
constituït sobre el seu habitatge, per un import equivalent al 
vuitanta per cent (80%) del total preu de venta del mateix. 
22.2.- La resta del preu fi xat, exclosa la part que és objec-
te del préstec hipotecari, més l’IVA corresponent al total 
preu de venda, es farà efectiva en pagaments mensuals 
i semestrals segons el pla de pagaments que s’elaborarà 
en el moment de la signatura del contracte,
��.�.- Totes les despeses i impostos que es meritin 
com a conseqüència de la venda dels habitatges i de 
l’atorgament de l’escriptura pública en què la mateixa 
s’instrumentalitzi seran a càrrec dels adjudicataris.
��.4.- No es podrà instrumentalitzar la venda a favor de per-
sona diferent de l’adjudicatari o adjudicataris, llevat el cas 
que l’adjudicatari sol·liciti que s’atorgui també a favor de la 
seva parella, ni a favor d’un de sol quan els adjudicataris 
hagin estat dos, llevat el cas de separació matrimonial o rup-
tura de la parella i sempre que existeixi acord d’ambdós per 
tal que es formalitzi a favor d’un de sol i aquest compleixi la 
totalitat dels requisits continguts en aquestes Normes.

•

23.- Renúncia d’un dels adjudicataris.

��.1.- Els adjudicataris podran renunciar a l’adjudicació 
feta, manifestant-ho per escrit dirigit a l’Ajuntament de 
Campllong.
��.�. En qualsevol cas, s’entendrà que l’adjudicatari 
renuncia a l’habitatge i, per tant, quedarà sense efecte 
l’adjudicació quan:

Es negui a formalitzar el contracte privat, l’escriptura 
de compravenda de l’habitatge o qualsevol altre do-
cument que sigui necessari, o a fer el pagament del 
preu establert.
No comparegui en la data i hora indicats per 
l’Ajuntament per a la formalització del document 
privat de compravenda, l’escriptura pública de 
transmissió de la finca i subrogació en la hipoteca 
o qualsevol altre document que sigui necessari, ex-
cepte causa justa. 

��.�.- En el supòsit que es produeixi una renúncia, serà 
d’aplicació el que és establert a l’article 19 d’aquestes 
Normes.

24.- Infraccions i sancions.

24.1. Serà causa sufi cient per tal que l’Ajuntament pugui 
deixar sense efecte l’adjudicació:

Que abans de signar-se l’escriptura pública de venta 
es comprovi que l’adjudicatari ha falsejat intenciona-
dament les dades incloses en la seva sol·licitud.
Que abans de signar-se l’escriptura pública de venta 
es comprovi que no es compleixen les condicions es-
tablertes a l’article 6 d’aquestes Normes.
Que l’adjudicatari o adjudicataris no es puguin subro-
gar en la hipoteca constituïda sobre la seva fi nca.
Que abans de signar-se l’escriptura pública de ven-
da es constatin o manifestin canvis en la composició 
familiar manifestada en la sol·licitud inicial, excepte 
en els casos en què el canvi sigui conseqüència del 
naixement de fi lls, adopcions, tuteles legals o defun-
cions, degudament acreditats.

�4.�.- En el cas que es deixi sense efecte la sol·licitud, 
serà d’aplicació també el que és establert en l’article 19 
d’aquestes Normes.
�4.�.- En tot cas, serà d’aplicació el règim disciplinari con-
tingut als articles 56 i següents de la Llei del Parlament 
de Catalunya 24/1991, de 29 de novembre, de regulació 
de l’habitatge, i resta de normativa d’aplicació. 

•

•

•

•

•

•

Reunió anual del poble

El proppassat dia �5 de febrer va tenir lloc la reunió anual adreçada a tots els veïns de Campllong. Unes qua-
ranta persones van assistir a la reunió presentada pels regidors i l’alcalde, els quals van fer una repassada de 
les actuacions i projectes realitzats durant el darrer any i van exposar les previstes per a aquests any �007. 
Igualment, els assistents van tenir la oportunitat de participar en el pressupost municipal i van decidir la desti-
nació de 25.000.- €.
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Carnaval

La comparsa de Campllong enguany va animar els carrers del municipi  amb la seva desfi lada el dia 24 de 
febrer. Uns 80 participants entre veïns de Campllong i Sant Andreu van saltar i cantar més que mai al ritme 
dels sant Fermins a la Catalana.

Activitats Local Social 

El local Social està esdevenint un punt de realització 
d’activitats per a totes les edats. El passat 10 de març 
va organitzar un taller de teatre, per a nens de 6 a 1� 
anys; el 5 de maig va tenir lloc la representació de l’obra 
de teatre professional “L’Home incomplet”, amb uns 80 
espectadors, i en el vessant més educatiu, el passat 18 
d’abril van iniciar-se cursos d’informàtica per a adults. 
Igualment i amb la coordinació del Local Social el pas-
sat dia 10 de maig va tenir lloc una reunió dels joves de 
Campllong per tal que tots participin en el “Projecte Racó 
Jove”. Aquest projecte pretén organitzar activitats per a jo-
ves i la reunió va servir per copsar les necessitat d’aquest 
col·lectiu. Les principals inquietuds dels participants a la 
reunió van anar dirigides a activitats relacionades amb 
l’aprenentatge de música, trobades per veure futbol, etc. 
Tot i això, el Local Social vol saber també l’opinió dels jo-
ves que no van poder assistir a la reunió del passat 10 de 

Casal d’estiu i campus esportiu,
tota la informació i fulls d’inscripció a www.campllong.cat

Podeu trobar tota la informació referent al Casal d’estiu a la web de Campllong, recordeu que el casal va dirigit 
a nens de � a 1� anys i que  tindrà lloc l’última setmana de juny pels matins, el juliol matí i tarda, agost matins 
i de l’1 al 7 de setembre matins i tarda; les inscripcions seran del 14 al �5 de maig. Igualment trobareu la infor-
mació referent al primer campus esportiu de Campllong que tindrà lloc durant el mes de juliol per a nens i nenes 
de 6 a 16 anys i les inscripcions es poden realitzar fi ns el 4 de juny. 

Maig. Per això, juntament amb aquest butlletí es reparteix 
una enquesta dirigida als joves perquè puguin escollir, dins 
d’un seguit d’activitats seleccionades a la reunió, les que 
trobin més interessants. Tots els joves que participin en la 
iniciativa se’ls farà un descompte d’un �0% en el preu de 
les activitats que es realitzin.



�8
( Butlletí de
Campllong 12)

La vida del poble

30.000 persones van visitar la Fira de Camping

Malgrat que la pluja va voler tam-
bé ser present en el primer dia 
de la Fira Comarcal de Primave-
ra de Campllong, el balanç final 
d’assistència va ser encoratjador. 
Els organitzadors calculen que 
unes �0.000 persones van passar 
pel recinte al llarg del dissabte i el 
diumenge.
Abans del fort de la Fira van tenir 
lloc unes jornades tècniques i tam-
bé com a novetat d’enguany es va 
celebrar el primer concurs de rata-
fia. Un total de 24 ratafiaires van fer 
difícil la tasca del jurat.
El �5è concurs morfològic de vaques 
frisones va assolir el màxim de par-
ticipants de tota la seva història amb 
�5 explotacions i 68 caps de bestiar. 
Es va homenatjar a Vicenç Bou, de 
la Granja Quirc, pels seus �5 anys 
dedicats a la preparació del concurs. 
La vaca campiona va ser FELI�611 
de l’explotació de Can Feliu de Cam-
pllong. La vedella campiona va ser 
Tomas Mariona Rou de l’explotació 
de Cal Tomàs de Bruguera i també 
de la mateixa explotació va ser pre-
miada la Brava Campiona Tomas 

Miss Setember. Per acabar, el mi-
llor criador ha estat l’explotació Can 
Pou de Parlavà.
Quatre pastors i 6 gossos van par-
ticipar en el �5è concurs de treba-
lla monogràfic de ramat amb gos 
d’atura català. El primer premi va 
ser per al pastor Holari Novillos de 
Sampedor amb la seva gossa Sila.
Van ser 110 els participants al 9è 
concurs de munyir a mà. Els guan-
yadors van ser Jaume Serra, en 

categoria masculina, Carme Olive-
ras, en la femenina i en Sergi Vall-
dosera, en infantil.
També hi va haver un campionat 
d’habilitat amb tractors, un concurs 
social d’enganxe, una exhibició de 
llaurat amb animals, treballs de 
pagès amb maquinària antiga, etc. 
Unes jornades molt animades, en 
les que els assistents van passar-ho 
bé i van reviure la vida de pagès 
d'altres temps. 
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Recollida de deixalles dels abocadors incontrolats
efectuada per de la Societat de Caçadors. 

El passat diumenge dia 6 de maig, la Societat de Caça-
dors de Cassà de la Selva, va organitzar una recollida de 
deixalles dels abocadors incontrolats en diversos espais 
naturals dels temes municipals de les poblacions que for-
men part de l’A.P.C. de la Societat de Caçadors de Cassà 
de la Selva, Llambilles, Quart, Palol d’Onyar, Vilablareix, 
Fornells de la Selva, Campllong, Sant Andreu Salou i 
Cruïlles (Les Gavarres, zona de Santa Pellaia).
En total es van recollir uns 65 m� de deixalles de tots tipus 

entre les quals hi havia mobles, matalassos, runa, plàs-
tics, peces de motor, roba, pneumàtics, electrodomèstics, 
etc. També es van treure � cotxes abandonats, un d’ells un 
SEAT 1500 que feia uns �0 anys que era en un barranc. 
Aquesta ha estat la tercera edició de la recollida de deixa-
lles que s’organitza amb la voluntat de col·laborar en la 
preservació dels espais naturals que sovint són utilitzats 
com abocadors incontrolats, aconseguint que els munici-
pis gaudeixin d’un entorn millor. 
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la necessitat de donar compliment 
a les noves disposicions legals 
aprovades en relació a l’ordenació 
ambiental de l'enllumenament per 
a la protecció del medi nocturn. 
El cost de les obres és aproxima-
dament de 105.000 € i es finança-
ran entre l’Ajuntament, la Diputació 
de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès, i donaran per acabades 
les obres d’adequació de la zona 
de l’església que es van iniciar fa 
anys amb l’adequació de la plaça i 
els carrers, i de la rehabilitació de 
l’església aquest darrer any. 

Aquests darrers mesos s’han dut 
a terme les obres d’adequació 
d’enllumenat públic del sector de 
l’església, plaça Catalunya i carrers 
col·lindants, i del carrer església 
fins a la zona d’equipaments del 
Local Social i el pavelló, les quals 
està previst entrin en funcionament 
d’aquí a pocs dies.  
Aquestes obres s’han dut a terme 
atesa la conveniència de comple-
tar la xarxa d’enllumenat públic del 
municipi i dotar amb aquest servei 
els sectors del nucli urbà que ac-
tualment no en disposen, i alhora 

La primera obra l’executa l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua del De-
partament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya a 
instàncies dels Ajuntament de 
Campllong i Riudellots de la 
Selva per tal de cobrir les ne-
cessitats d’abastament d’aigua 
potable dels seus municipis. 
L’aigua prové de l’artèria que 
des de la planta potabilitzadora 
de Montfullà transporta aigua 
del Ter fins a les poblacions de 
la Costa-Brava Centre. La traça de la canonada s’ha exe-
cutat seguit paral·lelament el costat nord de la carretera 
C-�5 construint-se un nou brancal que des de el punt de 
connexió situat dins el terme municipal de Cassà de la 
Selva connectarà amb els dipòsits municipals d’ambdós 
municipis, Campllong i Riudellots de la Selva.
La segona obra, amb un pressupost total de 460.471,51 €, 

l’executa l’Ajuntament de Cam-
pllong amb una Subvenció del 
Pla únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya d’import 240.405 €,  
i abastarà els habitatges dels 
veïnats de Campllong, els quals 
podran gaudir d’una aigua amb 
les correctes condicions per al 
consum  humà, resolent així els 
diferent problemes que durant 
els darrers anys han patit, ja si-
gui per manca d’aquesta o per 
la no potabilitat de la mateixa, 

a més a més donarà cobertura amb hidrants contra in-
cendis en els llocs habitats i de bosc, seguin les reco-
manacions de bombers. La xarxa s’executarà seguint els 
traçats dels camins de comunicació dels veïnats i en zo-
nes de domini públic 
Tant la primera com la segona obra s’espera que es donin 
per finalitzades en un termini de dos mesos.

Enllumenats públics

Projectes i obres municipals

Xarxa d’abastament d’aigua amb l’artèria Costa Brava
Xarxa d’abastament d’aigua potable als veïnats de Campllong 

Aquesta obra, molt esperada pels veïns de Campllong, 
s’iniciarà en breu i substituirà l’actual gual que permet tra-
vessar la llera de la Riera Seca per un pont i l’asfaltat del 
tram de camí que va del pont fins a l’alçada de Can Su-
reda. Les obres milloraran la comunicació dels dos muni-
cipis, Campllong i Cassà així com els desguàs de l’aigua 

Pont del Remei

de la Riera Seca. Les obres seran executades sota la 
direcció dels tècnics del Consell Comarcal del Gironès, 
amb un import total de 172.420,87 € i es finançarà entre 
l’Ajuntament de Campllong i un ajut del Pla únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya gestionat a través del Consell Co-
marcal del Gironès. 
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Magatzem Municipal

Campllong és un poble petit però actiu i vital, amb moltes 
ganes de fer activitats. Les  celebracions més importants 
com la Fira, la Festa Major, el Musicant, totes les fes-
tes tradicionals que també es celebren com carnestoltes, 
castanyades, etc., i si darrerament hi  afegim les activitats 
dinamitzadores programades des del Local Social, han 
incrementat els materials i elements de propietat munici-
pal. Així mateix, l’execució de treballs habituals de man-
teniment de serveis públics que assumeix directament 
l’Ajuntament, suposa l’adquisició d’estris i eines pròpies. 
Tot això ha creat la necessitat de disposar d’un espai 
adient per a desar correctament el material municipal, 
per la qual cosa s’ha iniciat la construcció d’un magatzem 
de propietat municipal en una parcel·la del Polígon Indus-
trial “Les Ferreries”  per tal de solucionar els problemes 
d’espai actuals. 

El pavelló de Campllong, amb més de �5 anys d’història, 
va ser un dels primers pavellons esportius/festius de la 
zona. Durant aquests anys sempre s’hi ha anat fent tre-
balls de manteniment i millora, tant a la pista com a la 
zona de vestidors, etc. 
El darrer treball efectuat ha estat una neteja general de 
vidres ja que des de la seva instal·lació no s’hi havia fet 
mai cap treball de manteniment. 
La propera actuació a realitzar, serà el pintat de dins i fora 
de l’immoble i adequar-lo als colors de l’entorn, que molt 
probable es realitzi passat l’estiu. 

Neteja vidres pavelló esportiu

Balls tradicionals del Vallès 
Oriental 4 de març 

Amb la intenció de difondre el seu treball, l’agrupació 
de Lliçà de Munt va fer una mostra de balls tradi-
cionals del Vallès oriental el passat diumenge 4 de 
març a la plaça de l’església, apropant a tots els 
espectadors danses i balls populars.

Darrerament s’ha adequat la zona de jocs infantils del 
carrer Sant Jordi, substituint el jocs existent per uns de 
nous, els quals s’adeqüen a les normatives de seguretat 
europees. Esperem que en gaudiu utilitzant-los. 

Adequació zona de jocs infantils 
al carrer Sant Jordi i al carrer 
Sant Dionís



��
( Butlletí de
Campllong 12)

La vida del poble

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 � 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 � 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. 97� �0 64 41 - fax 97� �1 �5 7�

Jutjat de Pau - Llagostera : 97� 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 :   97� 46 08 51
Assistència Sanitària – CAP Cassà :  97� 46 �8 8� (8�)
Consorci d’Ambulàncies –   97� 41 00 10
Servei d’aigües – PRODAISA -  97� �0 �0 78
Servei d’avaries - ENHER   900 77 00 77 
Gas - GAS I SERVEIS GIRONA  97� 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: 
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Amb el 
suport de:

Casal de Jubilats

El passat dia �1 d’abril, es va constituir el Casal de Jubilats de Campllong, es van aprovar els estatuts i constituir la 
Junta directiva, tot i que les activitats per a la gent gran de Campllong ja es van iniciar a principis d’any amb classes de 
gimnàstica de manteniment, cursos d’informàtica i sortides/excursions com la realitzada el dia 22 de març al bosc de Can 
Ginebreda i a Santa Pau amb uns quaranta participants. 

Properament hi ha previst la 1a Sessió de Berenar/Ball per al proper dimecres dia 16 de maig, una xerrada sobre preven-
ció de caigudes per al dia 17 i un segon curs d’informàtica de 5 sessions programats del 18 de maig al 15 de juny. 


