
En sErvEis, s’ha d’actuar amb consEns

A Campllong hem tingut la sort de tenir les idees clares i hem anat tots a l’una en el tema dels serveis. 
Tot va començar ja fa anys amb les comunicacions entre veïnats al nostre municipi. Teníem un desastre 
de camins, i no cal pas recular més de vint-i-cinc o trenta anys. Les ganes de tenir uns camins com cal 
no van deixar fer gaire res més durant molt temps. La necessitat era important i els recursos minsos –tot 
i així pensem que entremig es va colar el pavelló–, el cas és que la majoria volia camins i es feien ca-
mins, amb una implicació total: els propietaris i veïns van cedir els terrenys per eixamplar i fer cunetes, 
els membres de l’Ajuntament feien d’enginyers i mesuraven, marcaven, controlaven i negociaven amb 
propietaris i contractistes; i la feina que es va fer aleshores al nostre poble amb pocs recursos ha estat 
copiada i algunes vegades millorada en altres pobles. 
Més endavant vàrem ser prou valents per escometre obres com el carrer 
d’entrada al poble fins a l’església (era un camí que es va transformar en 
carrer); també va estar tothom d’acord amb l’arranjament de la rectoria, 
fet que ha permès ubicar-hi l’Ajuntament. Quan es va plantejar tirar en-
davant amb l’arranjament del camí de Sant Andreu, algú va dir que els 
diners es podien invertir en temes més necessaris, en tot cas el fet que 
altres administracions s’hi bolquessin per fer possible l’obra va fer can-
viar el criteri dels que hi discrepaven. És cert que el que volíem era fer el 
local social, potser perquè enteníem que el nostre poble necessitava un 
element d’aquesta magnitud com a catalitzador del nostre municipi.
Ara s’acosta el proper Pla d’obres, i des de l’Ajuntament hem recollit els 
suggeriments i voluntats que ens portin a fer un pas endavant cap a la 
modernitat i aconseguir més serveis. És en aquest marc que es farà la proposta en el Pla d’obres. De fet, no 
tenim temps per pensar-ho gaire per no perdre les ajudes i subvencions. La proposta més urgent seria fer 
la llar d’infants municipal. Després d’haver avaluat la situació, s’ha decidit fer una ampliació del local social, 
per aprofitar i resoldre-hi les mancances detectades. La solució proposada seria fer al semisoterrani (amb un 
rebaix del terreny, ja no seria soterrada) la llar d’infants; a la planta baixa un menjador, per alliberar l’actual; i 
quedarien dos locals lliures, un en la planta baixa i l’altre en la planta pis. Un tindria la funció de Casal per a la 
gent gran i l’altre de Cau per al jovent, i serien tots dos polivalents en cas de qualsevol necessitat. 
La segona obra, aprofitant la permuta del bisbat amb la rectoria actual, aniria per fer una ampliació de les 
oficines municipals; s’annexaria la planta pis a les actuals oficines, es recuperarien les golfes, es faria 
l’arxiu municipal, i també, per complir amb l’accessibilitat de l’edifici, caldria construir un ascensor que 
arribés a la primera planta. 
La tercera obra que podríem presentar seria la urbanització del davant del pavelló i dels entorns de 
l’Ajuntament; aquesta obra deixaria endreçada una zona que sembla una mica deixada i que no fa gaire 
conjunt amb els edificis municipals –pavelló, ajuntament, pista i local social– amb pavimentació, enjardi-
nament, voreres i reubicació dels serveis d’aquests entorns. Més endavant veurem les propostes. També 
es preveu amb vista al 2008/2009 la construcció del dispensari. Aquesta obra estaria ubicada dintre el 
Pla 2008 del Departament de Salut. 
Aquestes ratlles han estat fetes per buscar el consens, perquè tots pensem si les propostes que presentem 
són aquelles que avalaríeu vosaltres, ho fem seguint el programa electoral, en tot cas estem oberts a sugge-
riments És clar que aquestes són les grans obres que necessiten un finançament important del Pla d’obres i 
Serveis de Catalunya. Qualsevol altra obra que volguéssim incorporar faria despenjar-ne alguna de prevista. 
A més d’aquestes obres segur que es buscaran altres possibilitats de finançament per tenir cura dels nostres 
camins i l’entorn. Es farà el que es pugui. Salut i sort. 

Lluís Freixas i Vilardell
Alcalde
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Ple ordinari 26 d'abril de 2007

Qüestions d'Alcaldia Presidència

El Sr. Alcalde proposa als assistents i s’aprova de felicitar 
els infants nascuts en el municipi en els darrers mesos i, 
també, palesar el condol als familiars dels veïns i veïnes 
traspassats recentment.
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 amb el Sr. Àlex Rocas, del servei territorial de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, a fi de concretar els termes 
de les possibles solucions als problemes de depuració 
d’aigües residuals d’aquest municipi per tal de sotmetre’ls 
en una futura reunió al director de la pròpia Agència. 
Reunió amb el cap de Servei Territorial de Salut per trac-
tar sobre la futura construcció d’un dispensari o consultori 
municipal; es va facilitar plànol del possible equipament 
a efectes d’estudi i valoració pels tècnics competents i, 
també, va comentar-se la possibilitat d’obtenir subven-
cions per al seu finançament, tot i que d’avançada ja va 
informar-se que no seria pas en aquest exercici.
Reunió amb la Sra. Dolors Batallé, cap del Servei Territo-
rial de Comerç, per tractar sobre la possible obtenció de 
subvencions per al finançament de les diverses activitats 
que desenvolupa l’Ajuntament.
Reunió amb el cap del Servei Territorial d’Educació per 
comentar les línies d’ajuts disponibles per al finançament 
d’una llar d’infants municipal, així com la tipologia i possi-
ble configuració d’aquesta per tal d’ajustar-la a les neces-
sitats reals de la població. 
El Sr. Alcalde també informa de la formalització recent 
de convenis de col·laboració amb les companyies PO-
LINGESA i GAS NATURAL per al finançament de l’obra 
de portada de gas des de Riudellots de la Selva i la seva 
connexió amb les xarxes del municipi, polígon i nucli 
urbà; concretament, els convenis foren signats el dia 16 i 
�0 de febrer proppassats. 
A continuació, el Sr. Freixas es refereix a diverses obres 
municipals en tràmit i explica als assistents que: 
L’enllumenat de l’església no va poder-se acabar abans 
de la Fira de Primavera per un problema sorgit en el sub-
ministrament de les lluminàries.
Ja s’ha iniciat l’obra de construcció del magatzem munici-
pal, tramitada pel Consell Comarcal del Gironès a petició 
de la Corporació, i que ha estat adjudicada a l’empresa 
Àrids Vilanna.
Les obres de la connexió de la xarxa d’abastament 
d’aigua amb l’artèria Costa Brava ja s’han iniciat i que 
les del projecte de portada d’aigua als veïnats, que s’ha 
adjudicat la mateixa empresa (Constructora de Calaf SA), 
les començaran la setmana que ve.
La licitació del Pont del Remei, que també tramitava el 

Consell Comarcal del Gironès, dintre del Pla Comarcal 
de Camins, i que en una primera convocatòria va que-
dar deserta, finalment ha estat adjudicada a l’empresa 
Aglomerats Girona SA. Que s’ha demanat que, durant les 
obres, es faci un pas alternatiu per tal de no afectar el 
trànsit, que en aquest indret és força intens.

Camí de can Figueres. Desafectació del domini 
públic i reconeixement del caràcter particular

En data �9 de setembre de �006, els propietaris de diver-
ses finques rústiques del veïnat de Can Bosch i limítrofs 
amb el camí anomenat de can Figueres varen presentar 
un escrit en el qual exposaven la condició de particular i 
mitger de l’indicat camí i sol·licitaven la rectificació de la 
seva qualificació en el cadastre de béns immobles de natu-
ralesa rústica, en el qual actualment consta com a públic.
En data 7 de febrer proppassat, el tècnic municipal, el Sr. 
Lluís Galià i Arpa, va emetre un informe respecte de la 
condició i situació del camí exposat en el qual acreditava, 
d’una banda, la seva condició de públic perquè consta així 
en el cadastre de béns immobles i en l’inventari munici-
pal de béns, epígraf 1.1.C-1, i, de l’altra, la circumstància 
que actualment el camí no mena enlloc, en interrompre la 
seva traça a l’entrada dels boscos que hi ha, anomenats 
de can Figueres i de can Dionís, per la qual cosa només 
és utilitzat pels propietaris de les finques que hi confron-
ten, i conclou referent a això que, pel motiu al·ludit, el 
camí ha perdut el seu interès públic.
Atenent els fets detallats, va seguir-se el tràmit adient per 
a la desafectació del camí del domini públic local i es va 
lliurar notificació expressa als possibles interessats, als 
quals es va concedir audiència a l’expedient, sense que 
ningú no presentés al·legacions sobre això.
En atenció del que s’ha exposat, es considera acreditada 
la manca d’interès i utilitat pública del camí i l’oportunitat 
de corregir aquesta qualificació tant en l’inventari de béns 
municipals com en el cadastre de béns immobles de na-
turalesa rústica.
Per això, i seguint les argumentacions exposades, 
l’alcalde proposa al Ple l’adopció d’acord, que s’aprova, 
per declarar desafectat del domini públic local el camí 
anomenat de “can Figueres” i reconèixer la titularitat pri-
vada i mitgera del referit camí, segons manifestacions 
formulades pels propietaris limítrofs.

Sector industrial les Ferreries. Recepció de 
serveis urbanístics i altres tràmits 

La Junta de Compensació del Pla parcial sector industrial 
“Les Ferreries” de Campllong, en reunió del dia 21 de ju-
liol de �006, va acordar donar per conformades i rebudes 
les obres d’urbanització corresponents al sector indicat.
Atenent la sol·licitud de recepció dels serveis urbanístics 
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del sector plantejada per la Junta de Compensació, els 
tècnics municipals han lliurat informe, amb data �6 de ge-
ner d’enguany, en el qual se’n constata la correcta execu-
ció  segons el projecte d’urbanització aprovat, així com el 
seu bon estat de funcionament. El Ple ho aprova.

Delimitació del terme amb Riudellots de la Sel-
va. Incoació d’expedient i altres tràmits

Vista la comunicació tramesa per l’Ajuntament de Riude-
llots de la Selva en el sentit d’incoar procediment per a la 
delimitació de termes amb aquest municipi, el Ple adopta 
l’acord d’incoar l’expedient pertinent per a la delimitació de 
termes respecte del municipi de Riudellots de la Selva.

Designació dels membres de les meses electo-
rals de les eleccions

Es procedeix a la designació mitjançant sorteig públic 
dels membres de les meses electorals que s’hauran de 
constituir el proper dia �7 de maig, amb motiu de la ce-
lebració de les eleccions locals, convocades per Decret 
444/�007, de � d’abril, i amb el següent resultat:

MESA A: ELECTORS “A” a “Z”

TITULARS
PRESIDENT: M. ÁNGELES VEGAS SIMARRO 7790985�C
1r VOCAL: XAVIER VILAGRAN FABRELLAS 40�96558Y
�n VOCAL: NÚRIA BARRERA BARRIS 7791816�M 
SUPLENTS
1r de PRESIDENT: EVA ALBERTÍ VILA 40��7090V
�n de PRESIDENT: LLUÍS BATLLOSERA MAS 40�90948P
1r de 1r VOCAL: MARIA BLANCH SANMARTÍ 
77918745N
�n de 1r VOCAL: JOSÉ CAMACHO BUZÓN �91�19�0Y
1r de �n VOCAL: JORDI CODINA COMAS ��940610Q
�n de �n VOCAL: M. ÀNGELA DUCH VILA 778958�9G

Així mateix, es procedeix a designar tres electors més per 
a cadascuna de les meses amb caràcter suplementari, 
que són:
PRESIDENT: JORDI FIGAROLAS CABARROCAS 40��47��Y
1r VOCAL: JORDI FRIGOLA FONT 7791��87W
�n VOCAL: MONTSERRAT M. GÓMEZ GUIJOSA 40�0754�C

Despatx ordinari

El Sr. Freixas informa el Ple de la relació de decrets i 
resolucions dictades des de l’1 de febrer fins al 23 d’abril 
de �007.

Mocions urgents

PROJECTE RACÓ JOVE DE CAMPLLONG. APROVA-
CIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT 
DE JOVENTUT. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL 
PLA DE JOVENTUT CAMPLLONG �007-�008.

Vist el projecte “Racó Jove” redactat per la Sra. Cinta 
Serra i Montlló, dinamitzadora del Local Social de Cam-
pllong, amb la col·laboració de l’àrea de Joventut del Con-
sell Comarcal del Gironès, el qual marca un programa 
de dinamització centrat en els joves de Campllong, amb 
l’objectiu de potenciar la cohesió social entre els joves 
en dos àmbits de treball, l’emancipació i la participació, 
a partir d’un seguit d’actuacions com xerrades, activitats, 
borsa de treball, etc.
Vista la convocatòria d’ajuts per a projectes per a joves 
que els ajuntaments elaborin en el marc del Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya i de conformitat amb les bases 
reguladores aprovades a l’efecte; el Ple adopta l’acord de 
ratificar la urgència d’aquesta moció i aprova el projecte 
abans exposat i sol·licita a la Secretaria General de Jo-
ventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya una subvenció en l’àmbit de la 
convocatòria exposada i per al finançament parcial de les 
activitats que preveu el projecte repetit.

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSU-
POSTARIS 1/�007. APROVACIÓ PROVISIONAL

Vist l’informe precedent i donada la necessitat d’efectuar 
diverses despeses amb càrrec a les diverses partides i 
en les quals no hi ha, en aquest moment, crèdits disponi-
bles suficients, el Ple ratifica la urgència d’aquesta moció 
i aprova provisionalment l’expedient de modificació i ha-
bilitació de crèdits pressupostaris núm. 1/2007, a finançar 
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de 
l’exercici anterior.

PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL �007. MODIFICACIÓ

Aquest Ajuntament, en sessió del dia 1 de febrer 
d’enguany, va aprovar el pressupost municipal per a 
aquest exercici, que incloïa la corresponent relació de 
llocs de treball i plantilla de personal, en la qual no va 
preveure’s cap modificació respecte de l’anualitat ante-
rior, ni tampoc cap lloc de treball vacant.
Tot i així, tal com s’exposa en resolució d’aquesta Alcaldia 
del proppassat dia �� d’abril, en aquest moment sí que 
considera adient dotar d’un nou lloc de treball per atendre 
tasques generals de suport a les oficines municipals.
Així doncs, vist l’expedient instruït a aquest l’efecte i de 
conformitat amb els preceptes que figuren detallats en 
l’informe emès per la secretària-interventora municipal de 
data d’ahir; el Ple aprova ratificar la urgència d’aquesta 
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moció i aprovar la modificació de la relació de llocs de 
treball i de la plantilla de personal d’aquesta Corporació i 
disposar la creació d’un lloc d’auxiliar administrativa.

Ple ordinari del 14 de juny de 
2007

Oberta la reunió, l’alcalde en funcions sotmet a la consi-
deració dels assistents la proposta corresponent a l’únic 
punt de l’ordre del dia, l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària del �6 d’abril. Els reunits manifesten la seva 
conformitat amb el contingut íntegre de l’acta indicada, 
que s‘aprova per unanimitat.

Acte de constitució del nou Ajun-
tament 16 de juny de 2007

Oberta la sessió, la secretària de la Corporació dóna lec-
tura a les disposicions legals aplicables, en compliment 
de les quals s’ha de constituir la Mesa d’Edat, que han 
d’integrar els elegits de major i menor edat presents en 
l’acte, que són el Sr. Lluís Freixas i Vilardell i el Sr. Xavier 
Fuentes i Falgàs, respectivament.
El Sr. Lluís Freixas i Vilardell renuncia a presidir i formar 
part de la Mesa, per la qual cosa addueix la seva condició 
de cap de l’única llista que va presentar-se a les eleccio-
ns i, per tant, únic candidat, també, al càrrec d’alcalde.
En conseqüència, es constitueix la Mesa amb el següent 
electe de major edat, el Sr. Joan Gumbau i Vilà, com a 
president, i l’altre membre, el Sr. Xavier Fuentes Falgàs.
En primer lloc, la Mesa efectua les comprovacions pertinents 
de les credencials presentades i, com que les troba confor-
mes, es declara constituïda la Corporació municipal, en haver 
concorregut la majoria absoluta dels seus membres.
Seguidament, el president requereix els electes assis-
tents per tal que formulin jurament o promesa, per la qual 
cosa els planteja a cadascun la pregunta, segueix l’ordre 
de la certificació lliurada per la Junta Electoral de Zona i 
empra per a aquest efecte la fórmula reglamentària.
Els regidors i regidores formulen prometença, fet que rea-
litza, en últim lloc, el mateix president de la Mesa; tots hi 
afegeixen la indicació “per imperatiu legal”, a excepció de 
la Sra. Anna Serra i Serra, que no ho esmenta.

Elecció d’alcalde i presa de possessió

La secretària dóna lectura a l’art. 196 de la LOREG, que 
conté les normes reguladores de l’elecció d’alcalde.
Com que ha concorregut a les eleccions celebrades una 

sola llista o candidatura, sota les sigles CiU/IdC, resulta 
ser l’únic candidat al càrrec d’alcalde el Sr. Lluís Freixas i 
Vilardell, que l’encapçala.
La Mesa d’Edat proposa als regidors que formulin votació 
a mà alçada; l’únic candidat obté la totalitat dels vots i, en 
conseqüència, resta elegit per unanimitat.
El Sr. Freixas accepta el càrrec i en pren possessió, des-
prés de prestar prèviament el jurament en forma regla-
mentària, i passa a ocupar la presidència de l’acte.
El president de la Mesa d’Edat li fa entrega de la “vara” 
representativa del càrrec.

Presentació de l’arqueig extraordinari i com-
provació de l’inventari de béns municipals

En compliment del que determina l’art. �6.� del Regla-
ment d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals (RD 25/1986, de 28 de novembre), la 
secretària municipal presenta l’arqueig de les existències 
en metàl·lic i valors propis de la Corporació, acompanyat 
dels justificants corresponents de les diverses entitats 
bancàries en les quals es troben dipositats i que ha estat 
signat per l’alcalde i el tresorer sortint, així com per la ma-
teixa funcionària. Igualment, la secretària aporta un re-
sum de l’inventari municipal de béns. Ambdós documents 
s’acompanyaran a l’acta de la sessió. 
Abans de cloure l’acte, el Sr. Alcalde adreça als assis-
tents les següents paraules:
“En primer lloc he d’expressar el meu agraïment, que 
segur que vol ser l’agraïment de tots els veïns de Cam-
pllong, cap a aquells regidors que la legislatura anterior 
formaven part de l’Ajuntament, i molt concretament a les 
figures d’en Lluís Batllosera i Mas, en Joaquim Deú i Bell-
lloch i en Josep Currius i Codina, que de ben segur con-
tinuen amb la seva feina i estan sempre a punt per donar 
un cop de mà en allò que calgui. Per a ells l’agraïment 
per la feina feta.
Aquestes eleccions han estat diferents a les anteriors, ja 
que tots els presents hem estat capaços d’anar tots junts 
en una llista de consens, que no vol ser res més que una 
colla de gent que vol treballar per al poble, amb il·lusió 
renovada, amb projectes que no es desmarquen de la 
feina feta fins ara, però amb un horitzó molt ambiciós i 
que pretén dotar el nostre municipi d’aquells serveis o 
infraestructures necessaris perquè les persones del nos-
tre poble gaudeixin al màxim possible d’aquesta societat 
del benestar de la qual tant sentim a parlar i que qua-
si sempre arriba tard als pobles petits, “a pagès”. En tot 
cas, volem que aquest progrés necessari per a la nostra 
comunitat no sigui a costa d’aquells valors més preuats 
del nostre poble, les nostres tradicions i costums, de la 
tranquil·litat relativa que es viu a Campllong o del medi 
que ens envolta.
Tenim un munt de projectes per portar endavant, volem co-
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brir l’aspecte social amb importants expectatives en edu-
cació, ni més ni menys que tornar a tenir ensenyament a 
Campllong, amb salut i benestar, dispensari metge, ajuts 
a la dependència, suport a la gent gran; de defensa del 
medi a favor de la conservació i neteja de boscos i rieres; 
buscar fórmules de participació de la gent jove; en cultura 
amb l’organització d’activitats populars, potenciar el te-
lecentre i la biblioteca, continuar amb l’edició del butlletí 
o fer una segona part de la història del nostre poble; en 
l’esport, potenciació de l’esport local; continuar amb les 
activitats lúdiques i de nom que tenim al poble: Musicant, 
Festa Major i Fira; en medi ambient buscar fórmules per 
tenir un millor tractament de les nostres deixalles, fer la 
depuradora, l’Agenda �1, potenciar les energies alterna-
tives; no deixar de crear infraestructura, canviar de lloc 
la rectoria, així l’actual esdevindrà propietat del poble; i 
posar en marxa una fundació que gestioni el futur Museu 
del Camp de Campllong; i de segur que d’altres projectes 
sortiran al llarg d’aquests anys; i és que sempre estarem 
oberts a les noves idees: això sí, idees que permetin anar 
endavant al poble, i quan diem anar endavant ho volem 
dir en fronts diferents: tant en serveis, com en infraestruc-
tures, en qualitat de vida o en respecte per al medi.
Per fer realitat aquests projectes els regidors i l’alcalde 
s’esforçaran per portar a bon port totes les polítiques 
endegades per aquest equip de govern, amb una comu-
nicació permanent amb l’alcalde, que és qui en farà de 
coordinador, i amb una informació constant i fluida amb 
la població de Campllong amb l’ús dels nostres mitjans: 
butlletí, web, trameses puntuals d’informació, i qualsevol 
mitjà que es cregui adient, tot encaminat a aconseguir 
que la gent sàpiga on es troben les gestions de les dife-
rents qüestions en qualsevol moment. 
No vull pas allargar-me, tampoc no es pot deixar passar 
un moment com aquest perquè quedi constància escri-
ta en les actes de l’Ajuntament dels projectes que volem 
tirar endavant, com també i de ben segur que és el mo-
ment de dir que tenim els braços oberts per a tots aquells 
veïns que vulguin col·laborar i treballar per Campllong.
Desitjo que tots plegats tinguem molt d’encert i sort en la 
feina que el poble ens ha encomanat”.

A continuació, el Sr. Alcalde invita la resta de membres 
corporatius a intervenir, i es produeixen els següents par-
laments:
La Sra. Anna Serra i Serra manifesta el seu agraïment 
a tots els veïns que amb el seu vot han donat suport a 
la candidatura proposada per al nou Ajuntament, els de-
mana ajuda en el sentit que els facin arribar les seves 
iniciatives i necessitats per tal que en els propers quatre 
anys donin un bon rendiment i insisteix en la importància 
d’aconseguir una bona comunicació.
El Sr. Xavier Esteva i Roca pronuncia les següents paraules:
“Tal dia com avui, ja fa quatre anys, l’Ajuntament de Cam-
pllong va estrenar oposició. 

Amb els seus alts i baixos, estic convençut que 
l’experiència ha estat prou satisfactòria per al poble, que 
és el que realment interessa, i per això bona part dels 
que fa quatre anys érem aquí avui hi tornem a ser, en la 
inauguració d’una nova etapa.
Malgrat les lògiques discrepàncies, vam aconseguir po-
sar-nos d’acord d’antuvi en les eleccions per remar tots 
plegats, en aquesta nova legislatura, en una sola direcció 
i en una suma de tots els esforços.
Brindem, doncs, perquè aquesta llavor que avui plantem 
doni molts i bons fruits.
El poble de Campllong ho agrairà.”
El Sr. Xavier Codina i Comas al·ludeix a la seva condició 
de nou membre corporatiu, i indica que espera seguir la 
tasca que s’ha fet en la darrera legislatura i millorar-ne els 
petits detalls del dia a dia; també demana als veïns que 
aportin les seves idees, perquè l’objectiu de l’Ajuntament 
és que tothom quedi content.
La Sra. Anna Bancells i Bagudanch agraeix els vots dels 
veïns i indica l’oportunitat que facin arribar a l’Ajuntament 
qualsevol necessitat o problema que tinguin, que de ben 
segur que els regidors faran tot el que puguin per solu-
cionar-ho.
El Sr. Xavier Fuentes i Falgàs esmenta la gran il·lusió i 
ganes de treballar per al poble amb què enceta aquesta 
legislatura que comença, en la qual per primer cop forma 
part de l’Ajuntament.
El Sr. Joan Gumbau i Vilà fa referència a la circumstàn-
cia de portar ja força temps com a regidor municipal i de 
ser, de l’actual equip, el de més edat després del mateix 
alcalde, i manifesta el seu desig de poder continuar tre-
ballant per al poble, amb la col·laboració de tots els veïns 
i veïnes de Campllong, durant molts d’anys, i diu que tots 
plegats arribaran a fer grans coses.
A continuació, l’alcalde agraeix al públic assistent la seva 
presència i dóna per finalitzat l’acte.

Ple extraordinari del 21 de juny de 
2007

Aprovació del cartipàs municipal

Constituït l’Ajuntament en sessió del proppassat dia 16 
de juny, correspon al Ple acordar si s’escau la constitució 
de la Junta de Govern Local i la creació de comissions 
informatives i d’estudi, i determinar la periodicitat de les 
sessions que ha de celebrar el mateix Ple, així com de-
signar els regidors que integraran la comissió especial 
de comptes.
Igualment, cal tractar altres aspectes, com el coneixement 
de les resolucions dictades en matèria de nomenaments 
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de tinents d’alcalde i les delegacions conferides.
A l’empara de l’art. 9�.4 de la Llei 7/1985, de � d’abril, 
de bases del règim local, atès que en la plantilla de per-
sonal municipal no hi ha cap lloc de dipositari de fons, 
cal designar d’entre els membres corporatius, i amb ca-
ràcter excepcional, qui haurà d’assumir la responsabilitat 
administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria 
i recaptació.
És igualment competència del Ple determinar quins seran 
els càrrecs corporatius que s’exerciran amb dedicació ex-
clusiva o parcial.
En funció de la composició actual del consistori, s’ha formu-
lat una proposta d’organigrama comprensiu de les diferents 
àrees d’activitat municipal i la seva distribució entre les re-
gidories amb l’objectiu d’optimitzar la distribució de les res-
ponsabilitats i tasques respecte dels serveis corporatius, fet 
que possibilita l’acurat control dels múltiples aspectes que 
afecten els interessos locals, això amb el repartiment plural 
dels diversos sectors o camps.
Quant a l’organització i funcionament dels òrgans col·legiats 
corporatius, es considera adient l’establiment de la periodi-
citat mensual de les sessions del Ple municipal i, igualment, 
la constitució de la Junta de Govern Local, amb l’objectiu 
d’agilitar la gestió dels assumptes més ordinaris i de no crear, 
almenys inicialment, cap comissió informativa o d’estudi.
Per esguard de les anteriors consideracions, l’alcalde pro-
posa al Ple municipal i s’aprova que les sessions plenàries 
ordinàries tindran lloc cada darrer dijous de mes a dos quar-
ts de nou del vespre.
També es designen l’alcalde, el Sr. Lluís Freixas i Vilardell, 
la Sra. Anna Bancells Bagudanch i el Sr. Xavier Esteva i 
Roca, a fi que integrin la comissió especial de comptes, que 
ha d’exercir les funcions que assenyala l’article 58 del De-
cret Legislatiu �/�00�, de �5 de maig, d’aprovació del text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
relació a l’examen, estudi i informe del compte anual de la 
Corporació.
S’aprova la següent estructura organitzativa per àrees 
de gestió, sense atribució de competències delegades, i 
l’adscripció a cada sector dels regidors i membres corpora-
tius que s’especifica:

ÀREA DE COORDINACIÓ, RELACIONS INSTITUCIO-
NALS I CIUTADANIA

Alcalde Sr. LLUÍS FREIXAS I VILARDELL 
- Coordinació entre àrees
- Governació
- Atenció i relacions ciutadanes
- Relacions de l’Ajuntament amb altres administracions
- Recursos humans

ÀREA DE SALUT, BENESTAR SOCIAL I GESTIÓ 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Sr. JOAN GUMBAU I VILÀ

Regidor col·laborador: Xavier Codina i Comas
- Benestar social: coordinació dels serveis socials (assis-
tenta social i educadora social)
- Relacions amb l’hospital geriàtric de Cassà de la Selva 
i atenció primària
- Casal de jubilats
- Gestió i control dels edificis i equipaments municipals
- Instal·lacions exteriors
- Pavelló
- Oficines municipals
- Local social
- Cementiri
- Enllumenat públic

ÀREA D’ENSENYAMENT i DIFUSIÓ GENERAL

Sr. XAVIER ESTEVA I ROCA
Regidor col·laborador: Xavier Fuentes i Falgàs
- Casal d’estiu i d’hivern
- Classes de repàs
- Coordinació amb la llar d’infants i les escoles de Cassà 
de la Selva
- Tramitació de nous centres educatius locals (llar 
d’infants, escoles)
- Dinamització cultural i difusió cultural del municipi
- Web municipal
- Edicions locals (butlletí, llibres, etc.)
- Biblioteca municipal
- Cursets i activitats formatives per a adults

ÀREA D’HISENDA I FESTES

Regidora Sra. ANNA BANCELLS I BAGUDANCH
Regidor col·laborador: Xavier Esteva i Roca
- Fiscalització i serveis econòmics de l’Ajuntament
- Pressupost municipal
- Fira Comarcal de Primavera
- Promoció del nou Museu del Camp
- Festa Major
- Musicant
- Activitats de Nadal

ÀREA D’URBANISME, SERVEIS BÀSICS i VIES PÚ-
BLIQUES

Regidor Sr. XAVIER CODINA I COMAS
Regidor col·laborador: Joan Gumbau i Vilà
- Vies públiques urbanes
- Camins veïnals: control de la circulació, manteniment i 
millores
- Promoció, control de llicències urbanístiques, ICIO i ur-
banisme en general
- Vigilància i seguiment del control de qualitat dels serveis 
d’aigua i sanejament
- Parcs i jardins: manteniment, gestió i millora
- Mobiliari urbà
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- Neteja viària
- Recuperació de camins en mal estat
- Xarxa de rutes verdes

ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT

Regidora Sra. ANNA SERRA I SERRA
Regidora col·laboradora: Anna Bancells i Bagudanch
- Promoció i protecció de les activitats agrícoles i rama-
deres
- Control del servei de recollida de deixalles: FORM, se-
lectiva, rebuig, mobles i trastos vells, deixalleria
- Control del cens d’animals de companyia i servei de re-
collida d’animals perduts
- Control ambiental i sostenibilitat general del terme muni-
cipal: àmbits urbà, industrial i rústic
- Millora, manteniment i protecció de les lleres i espais 
associats a les rieres
- Seguiment del PALS

ÀREA DE JOVENTUT, ESPORTS I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

Regidor Sr. XAVIER FUENTES I FALGÀS
Regidora col·laboradora: Anna Serra i Serra
- Joventut
- Promoció de les activitats esportives del municipi
- Col·laboració entre les entitats esportives
- Dinamització, promoció econòmica i relacions amb les 
empreses

Es nomena dipositària dels fons municipals la regidora 
Sra. Anna Bancells i Bagudanch.
Es disposa la constitució de la Junta de Govern Municipal, 
la qual restarà integrada per l’alcalde, com a president, i 
dos regidors que aquest designarà lliurement.
La Junta assistirà l’alcalde en l’exercici de les seves atri-
bucions i desenvoluparà les funcions i competències que 
li siguin expressament delegades pel mateix president o 
altres òrgans corporatius.
Les sessions resolutòries ordinàries de la Junta de Go-
vern tindran una periodicitat quinzenal i se celebraran el 
segon dijous de cada mes, a les vuit del vespre, al des-
patx de l’Alcaldia de la casa consistorial.
S’estableix el següent sistema de dietes i indemnitzacio-
ns per als membres de la Corporació:

En concepte de dietes per assistència efectiva a les re-
unions dels òrgans col·legiats:

Per sessió ordinària del Ple: 50 € / regidor
Per sessió extraordinària del Ple: 40 € / regidor
Per sessió de Comissió de Govern Local: 50 € / regi-
dor
Per sessió de meses de contractació i tribunals de se-
lecció de personal: 40 € (sessió = matí o tarda com-
plets)

•
•
•

•

 Per suplències de l’Alcaldia (els tinents d’alcalde): 50 
€ / setmana

En concepte d’indemnitzacions:
 Alcalde: 300 € / mes
Regidors encarregats d’àrea: 100 € / mes

Els imports detallats com a indemnitzacions compren-
dran totes les despeses i/o perjudicis que amb caràcter 
general puguin derivar-se per als membres corporatius 
indicats de l’exercici de llurs càrrecs i quan aquests no si-
guin susceptibles de justificació específica en els termes 
i quanties establerts pel RD 46�/�00�, de �4 de maig, 
sobre indemnitzacions per raó de servei.
Es designen com a representants d’aquesta Corporació 
en l’Assemblea general de la Mancomunitat de la Conca 
de l’Onyar, a banda del mateix alcalde i de conformitat 
amb els Estatuts que la regulen (art. 5), el Sr. Joan Gum-
bau i Vilà i el Sr. Xavier Esteva i Roca.
Es designen els membres que a continuació es detallen 
com a integrants del consell d’administració de la societat 
anònima municipal CAMPLLONG INICIATIVES SA, de 
conformitat amb el que preveu l’article 14 dels estatuts 
que la regulen: 
President: Sr. Lluís Freixes i Vilardell, Alcalde-President
Sr. Joan Gumbau i Vilà 
Sr. Xavier Codina i Comas
Sr. Xavier Fuentes i Falgàs
Sra. Patricia Montesinos i Cerro, arquitecte tècnic del 
Consell Comarcal del Gironès
D’acord amb el que determina l’art. 46.1 del Reglament 
d’organització i funcionament dels ens locals, s’informa el 
Ple de les resolucions de l’Alcaldia, del dia 18 de juny, de 
nomenament dels següents càrrecs corporatius:

Tinents d’alcalde:
 Primer, Sr. JOAN GUMBAU i VILÀ
 Segon, Sr. XAVIER ESTEVA i ROCA

El Sr. Alcalde pren la paraula i indica que, malgrat haver-
se tractat ja tots els punts de l’ordre del dia de la reunió 
i tot i tenir aquesta sessió caràcter extraordinari, hi ha 
un tema que creu pertinent sotmetre al Ple amb la vo-
luntat d’agilitar-ne la tramitació; es refereix a la iniciativa 
endegada en la legislatura anterior per a la construcció 
de 9 habitatges protegits mitjançant la societat anònima 
municipal CAMPLLONG INICIATIVES SA. Concretament 
s’escau acordar la cessió a la societat, després de la se-
gregació prèvia, del terreny municipal en el qual s’han de 
construir els indicats habitatges.
El Sr. Freixas esmenta que, de fet, aquesta qüestió ja va 
ser a bastament tractada en diverses ocasions pel Ple 
municipal i que així ho recordaran els regidors que ja for-
maven part de la Corporació en l’anterior mandat.
Els assistents manifesten conformitat amb les anteriors 
consideracions i el Sr. Alcalde sotmet al coneixement del 
Ple la següent proposta:

•

•
•

•
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CESSIÓ D’UNA FINCA MUNICIPAL SITUADA AL C/ ES-
GLÉSIA, NÚM. 17-19, A FAVOR DE LA SOCIETAT “INI-
CIATIVES DE CAMPLLONG, SA”, AMB LA FINALITAT 
DE PROMOURE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES 
PROTEGITS

Amb la finalitat de promoure la construcció d’habitatges 
protegits s’ha previst la cessió d’una finca de propietat 
municipal situada en el nucli urbà, inscrita en l’inventari 
municipal de béns, en l’epígraf 6.1.1 corresponent al pa-
trimoni municipal del sòl i habitatge, a favor de la societat 
municipal Iniciatives de Campllong, SA, com a instrument 
municipal per a la promoció d’habitatges socials i altres 
actuacions d’interès públic en matèria de sòl i habitatge.
Així doncs, aquesta cessió, de caràcter modal, es troba so-
tmesa vinculantment a l’efectiva construcció d’habitatges 
en règim de protecció oficial destinats a la venda i lloguer, 
que resultaran adscrits a favor de l’Ajuntament de Cam-
pllong per a la seva ulterior adjudicació a favor de tercers. 
Alhora, la societat Iniciatives de Campllong, SA assumirà 
l’obligació de gestionar i coordinar totes les tasques rela-
tives a la construcció d’un habitatge sobre la parcel·la de 
titularitat municipal, conjuntament amb la promoció, que 
serà objecte de cessió a favor del Bisbat de Girona en 
contraprestació d’una operació de permuta.
En conseqüència, com a primer pas, cal segregar la finca 
descrita per tal de possibilitar-ne la cessió exposada a la 
SA necessària per a la construcció dels habitatges prote-
gits; la porció restant, on s’ha de construir l’altre habitatge 
que, posteriorment, serà objecte de la permuta al·ludida al 
paràgraf precedent, continuarà com a propietat municipal.
Per tant, la finca objecte de cessió modal amb façana 
al C/ Església, núm. 17-19, té una superfície de 930,86 
m� que permet la construcció d’un total de 9 habitatges 
i les corresponents places d’aparcament, en els termes 
que resulten del projecte bàsic formulat i redactat per 
l’arquitecte Sr. Manuel Alemany, mentre que la resta que 
ha de quedar com a titularitat municipal és d’una superfí-
cie de 1�0’65 m�.
D’acord amb la legislació vigent, cal, abans de dispo-
sar la cessió, l’inici de l’expedient per tal d’acreditar-ne 
l’oportunitat. 
Per consideració a tot el que s’ha exposat, el sotasignat 
alcalde proposa i el Ple aprova:
“Primer.- Disposar la divisió de la finca municipal i facul-
tar àmpliament l’Alcalde-President, el Sr. Lluís Freixas i 
Vilardell, per a totes les gestions que siguin necessàries 
per a la formalització de la divisió i la seva posterior ins-
cripció al registre de la propietat.
Segon.- Disposar la cessió modal a la societat Iniciatives 
de Campllong, SA del domini de la finca.

Ple extraordinari del dia 26 de ju-
liol de 2007

Qüestions de l’Alcaldia-Presidència

El Sr. Alcalde proposa als assistents i els reunits aproven 
felicitar els infants nascuts en el municipi en els darrers 
mesos i, també, palesar el condol als familiars dels veïns 
i veïnes traspassats recentment.
El Sr. Freixas torna a explicar l’estat en què es troben di-
verses obres municipals i es refereix a la portada d’aigua 
als veïnats, que està a punt de finalitzar-se; a la construc-
ció del magatzem de les Ferreries, que també està molt 
avançat i al qual li falten les instal·lacions interiors i portes; 
a la connexió de la xarxa d’aigua a l’artèria Costa Brava, 
de la qual s’executa el tram inicial situat al terme de Cassà 
de la Selva; i explica que finalment s’instal·laran les faro-
les de la plaça de l’Església que es varen deixar pendents 
en l’obra de l’enllumenat i que també se n’instal·larà una 
altra davant de la zona de jocs de la mainada.
La Sra. Anna Bancells explica la tasca duta a terme per 
la comissió organitzadora de la Festa Major, i indica que 
enguany s’hi ha incorporat més gent jove i, seguidament, 
presenta l’esborrany del programa.
El Sr. Xavier Esteva comenta el funcionament satisfactori 
del casal d’estiu en aquest mes de juliol.
La Sra. Anna Serra explica la seva assistència, dies pas-
sats, a una sessió informativa de la campanya de pre-
venció d’incendis en la qual se’ls va donar informació 
respecte dels PDR.
La mateixa regidora explica la reunió mantinguda amb 
l’encarregada de l’empresa Terregada responsable del 
tema dels compostadors casolans de residus, i indica 
que va tractar-se l’oportunitat d’endegar una nova cam-
panya per motivar nous usuaris, però no amb caràcter 
general, sinó que s’adreçaria a aquells a qui els pogués 
interessar. Així, en primer lloc, es va parlar de les cases 
de turisme rural que hi ha al municipi i que no hi estan 
adherides, els restaurants, etc., i després també es va co-
mentar la possibilitat de col·locar compostadors comuns 
per a grups de cases que no disposin de jardí propi, tot i 
que aquesta variant és en principi força complicada per-
què ha de tractar-se de gent ben avinguda i disposada 
a col·laborar uns amb els altres; es comenta que estaria 
bé que l’Ajuntament facilités un espai per ubicar aquests 
compostadors comuns.
L’alcalde diu que públics del tot no ho poden pas ser, perquè 
ja se sap quins són els problemes que hi ha amb els conte-
nidors, en els quals la gent hi tira de tot; afegeix que s’hauria 
de pensar i que potser es podrien col·locar en un lloc tancat i 
donar la clau als veïns; és un tema que s’ha d’estudiar bé.
La Sra. Anna Serra torna a dir que també s’ha de revi-
sar l’emplaçament dels grups de contenidors, que s’ha 



9
( Butlletí de

Campllong 13)

Cop d’ull a les actes municipals

de controlar que se’n faci un ús correcte, que el cas més 
complicat és el del polígon i que també hi ha problemes 
amb els trastos, sobre el funcionament del servei de reco-
llida dels quals cal informar més bé la gent.
L’alcalde diu que es podrien posar cartells informatius 
a les zones dels grups de contenidors, en els quals 
s’expliqués el sistema de recollida, i que seria bo que 
amb vista a l’any que ve la recollida en el nucli urbà es 
fes igualment porta a porta, com ara a pagès.
El Sr. Alcalde intervé de nou i informa de la seva inves-
tidura recent com a president del Consell Comarcal del 
Gironès, i indica que el càrrec és per a dos anys, si ens 
atenem al pacte subscrit per aquest efecte amb ERC, 
transcorreguts els quals passarà a ocupar la vicepresi-
dència primera i que, en tot cas, la tasca en el Consell no 
afectarà la seva dedicació habitual al poble.
I finalment es refereix a la visita que té concertada demà 
mateix, dia 27 de juliol, amb el conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques, el Sr. Joaquim Nadal, i en la qual 
vol exposar-li, en primer lloc, la problemàtica derivada del 
trànsit intens de vehicles pels camins veïnals del poble a 
conseqüència del mal estat i del col·lapse habitual de les ca-
rreteres properes (especialment la N-II i la carretera de Cas-
sà), que té com a conseqüència que s’hi generi una gran 
perillositat, la quasi impossibilitat de circular-hi amb bicicle-
ta, el fet que es malmeti el ferm de forma accelerada, etc.; 
i, en segon lloc, mencionar la necessitat d’ampliar la vorera 
d’emergència de la C-65 des de Can Mingo fins a Cassà.

Sector industrial de les Ferreries. Recepció de 
serveis urbanístics

“Per part del Sr. Joaquim Paulí Costa, gerent de la com-
panyia POLINGESA i president de la Junta de Compen-
sació del Pla parcial sector industrial les Ferreries, s’ha 
presentat un escrit amb data del 5 de juny proppassat, 
en relació amb la recepció, per part de l’Ajuntament, de 
les diverses obres i serveis urbanístics del sector indicat 
i, concretament, en el qual s’addueixen diverses conside-
racions respecte dels condicionants imposats en aque-
ll tràmit, per acord del Ple municipal del dia �6 d’abril 
d’enguany.
Els arguments plantejats són els següents:
- Pel que fa al sanejament d’aigües residuals i a la garantia 
d’un import de 900.000.- € que s’exigia en l’acord exposat:
“Manteniment de l’aval de 450.759 € actualment dipositat 
per garantir la totalitat d’obres i serveis del sector, i cons-
titució d’una garantia complementària d’un nou aval per 
import de 104.408 €, per sumar en conjunt els 555.167 
€, import previst per a aquest sector en l’estudi tècnic del 
POUM, fins que es pugui efectuar també la recepció del 
servei de depuració d’aigües residuals o que es garan-
teixi en una altra forma adequada la solució de l’actual 
problemàtica d’aquest servei”.

- Quant als serveis que manca executar en el terreny ce-
dit com a zona d’equipaments situat al costat de l’actual 
zona esportiva municipal:
“Aquests hauran de dotar-se amb la urbanització del vial 
previst en la zona d’equipaments limítrofs, integrada com 
a àrea discontínua en l’àmbit del Sector SUB3 –les Ferre-
ries II–, per al desenvolupament del qual POLINGESA re-
presenta la propietat majoritària i presentarà una propos-
ta de constitució de Junta de Compensació Provisional, 
a través de la qual es comprometrà a fer les aportacions 
que li corresponguin per a aquesta dotació de serveis”.
- Quant a la necessitat de completar la urbanització del 
polígon II del sector, així com les cessions que li corres-
ponen després de la tramitació prèvia dels instruments 
reparcel·latoris oportuns:
“Es realitzaran en breu les obres de moviment de terres 
i col·locació de vorera, amb compromís de Polingesa 
d’acabar el paviment en el moment de realitzar el sector 
Ferreries II.
Pel que fa a les cessions de terreny del polígon II del 
sector, pendents d’efectuar, es presentarà a tràmit, per 
a la seva aprovació municipal, el pertinent projecte de 
reparcel·lació d’aquest polígon, conforme a proposta pre-
sentada a la consideració municipal i que permetrà la for-
malització i inscripció registral d’aquestes cessions.”
D’altra banda, l’acord municipal repetit, de 26 d’abril, al·ludia 
també com a condicionant a la recepció la necessitat de pro-
posar una fórmula o sistema que permetés la repercussió de 
l’import del cànon per a l’aprofitament del domini públic hi-
dràulic que anualment liquida l’Agència Catalana de l’Aigua 
a càrrec de l’Ajuntament i en relació amb el cobriment d’un 
tram de la riera de cal Xurlo (carrer de la Riera).
Sobre aquesta condició no s’ha formulat cap al·legació per 
part de Polingesa, però no obstant cal puntualitzar que, 
mitjançant resolució de la Junta de Finances del Departa-
ment d’Economia i Finances de la Generalitat, del dia 12 
de juny, ha estat anul·lada la liquidació del cànon esmentat 
corresponent a l’exercici 2004, a conseqüència del recurs 
econòmic administratiu plantejat per aquest Ajuntament, 
perquè es van apreciar defectes procedimentals pel que fa 
a la determinació i valoració de la base imposable.
Així doncs, després de valorar les fonamentacions exposa-
des, es considera adient procedir a la recepció sol·licitada, 
però en referència exclusivament al polígon 1 del sector, 
atès que, tal com resulta de l’acord plenari abans exposat 
i de les al·legacions igualment detallades, en l’àmbit del 
polígon � l’execució dels serveis urbanístics no resta com-
pletada, ni tampoc les cessions corresponents.
En consideració al que s’ha exposat, l’alcalde proposa al Ple i 
aquest aprova disposar la recepció parcial dels serveis urba-
nístics de l’àmbit del sector Pla parcial les Ferreries, polígon 
1 i, concretament, els següents: vialitat, xarxa d’abastament 
d’aigua potable, xarxa de mitja i baixa tensió, xarxa d’enllumenat 
públic, xarxa de telefonia i xarxa de plujanes.
Acceptar la constitució, per part de POLINGESA, d’una ga-
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rantia complementària per import de 104.408 € amb des-
tinació a l’execució de les instal·lacions necessàries per a 
la depuració d’aigües residuals del sector, un cop en sigui 
definida la tipologia per part de l’administració hidràulica 
competent, i afectar així mateix a aquesta finalitat l’aval 
constituït amb data 23 de juliol de 2002, per import de 
450.759 €, la cancel·lació del qual no s’autoritzarà mentre 
les instal·lacions de depuració indicades no restin determi-
nades i es trobin totalment executades i en funcionament.

Festes locals 2008

L’alcalde proposa i el Ple aprova que les dues festes lo-
cals per al �008 seran els dies 19 de maig i �5 d’agost.

Nomenament del representant per al Consell 
d’Iniciatives locals per al Medi Ambient

L’alcalde proposa i el Ple aprova nomenar la regidora 
de l’Àrea d’agricultura, ramaderia i medi ambient, la Sra. 
Anna Serra i Serra, com a representant municipal en 
l’Assemblea General de Consell d’Iniciatives Locals per 
al Medi Ambient (CILMA).

Projecte de construcció de la nova rectoria 

Atès que entre els diversos objectius que s’han fixat per 
a aquesta legislatura hi figura l’ampliació de l’edifici con-
sistorial per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals dels 
serveis municipals, es vol dotar les oficines municipals de 
nous despatxos i, també, habilitar un l’espai adequat per 
al futur consultori mèdic.
Atès que, a fi de disposar de la part de l’immoble que 
pertany al Bisbat cal primerament construir un nou edifici 
parroquial, el qual s’ha previst executar juntament amb 
els habitatges de protecció oficial que promou aquesta 
Corporació mitjançant l’empresa municipal, recentment 
constituïda, CAMPLLONG INICIATIVES, SA.
Vist el projecte redactat per l’arquitecte Manel Alemany i 
Masgrau, dels serveis tècnics del Consell Comarcal del 
Gironès, amb un pressupost total d’execució per contrac-
te per un import de 164.961’01 €; l’alcalde proposa al Ple i 
aquest ho accepta aprovar inicialment el projecte indicat, 
titulat RECTORIA DE CAMPLLONG.

Convocatòria per a la concessió d’ajuts de su-
port econòmic a persones amb dependència

Si considerem les greus dificultats de tot tipus que pa-
teixen les famílies que tenen entre els seus membres 
alguna persona en situació de dependència greu, ja si-
gui per causes físiques, psíquiques o de vellesa; i amb 

l’objectiu de donar suport solidàriament i des de l’àmbit 
municipal als casos que puguin valorar-se com de major 
necessitat en tots els aspectes, s’ha considerat adient de 
formular convocatòria per al 2007 del programa d’ajuts 
econòmics adreçat específicament a atendre necessitats 
concretes en aquests supòsits, l’alcalde proposa al Ple 
i aquest accepta formular una convocatòria pública per 
a l’atorgament d’ajuts econòmics per a persones en si-
tuació de dependència que resideixin en el municipi de 
Campllong. Les bases es troben a l’Ajuntament.

Expedient de modificació de crèdits pressu-
postaris 2007. 

Com que ha finalitzat, el proppassat dia dos de juny, el 
termini d’exposició pública de l’expedient de modificació 
de crèdits pressupostaris núm. 1/2007, se sotmet la pro-
posta a votació, la qual resulta aprovada per unanimitat 
de tots els regidors assistents.

Nou expedient de modificació de crèdits pres-
supostaris

L’alcalde proposa i el Ple accepta aprovar provisionalment 
l’expedient de modificació i habilitació de crèdits pressupos-
taris núm. 2/2007, que s’han de finançar amb càrrec al roma-
nent líquid de tresoreria que ha resultat de l’exercici anterior.

Aprovació de nous fitxers de dades de caràcter 
personal

L’Ajuntament de Campllong requereix per a l’exercici de 
les seves funcions i en el compliment de les seves obliga-
cions legals tractar dades de caràcter personal de les per-
sones amb les quals es relaciona i també dades del seu 
propi personal adscrit. Atesa l’assumpció de noves funcio-
ns exercides per l’Ajuntament, es fa necessari crear nous 
fitxers per als nous tractaments de dades que s’han de 
portar a terme per part de la Corporació. El Ple ho aprova.

Projectes per al PUOSC 2008-2012 

El Sr. Alcalde fa avinent l’oportunitat de decidir els projec-
tes que es poden proposar per optar a les subvencions 
del Pla d’obres i serveis de Catalunya que es convocarà 
properament per al quadrienni 2008-2011 a fi d’encarregar 
la redacció dels documents tècnics adients.

Comenta el Sr. Freixas que considera prioritària l’ampliació 
del local social per disposar, en la planta baixa, de l’espai ade-
quat per a la instal·lació de la llar d’infants municipal, en la 
planta primera d’un nou local per a ús de restaurant-cafeteria 



11
( Butlletí de

Campllong 13)

Cop d’ull a les actes municipals

–amb la qual cosa s’alliberaria així el que actualment s’utilitza 
i que restaria d’ús exclusiu per als jubilats– i, al pis de dalt, 
d’un espai per als joves del poble.
Igualment considera de gran interès l’adequació de l’actual 
rectoria per a l’ampliació de les oficines municipals, el dispen-
sari mèdic i l’adequació de l’entorn de la Casa Consistorial.
Els regidors manifesten conformitat amb les idees expo-
sades i, per unanimitat, acorden sol·licitar al Consell Co-
marcal del Gironès assistència tècnica per a la redacció 
dels documents corresponents.

Despatx ordinari

El Sr. Freixas informa el Ple de la relació de decrets i 
resolucions dictades des del 26 d’abril fins al 19 de juliol 
de �007.

Mocions urgents

Alienació de parcel·les número 5 i 6, sector industrial 
les Ferreries

L’Ajuntament és propietari de diverses parcel·les de sòl 
industrial situades en l’àmbit del sector les Ferreries i que 
foren adquirides en motiu de reparcel·lació voluntària i 
projecte de compensació. 
Concretament, és de titularitat municipal la parcel·la núm. 
6, d’una superfície de 1.��0 m�, que no té atribuïda des-
tinació específica, ni tampoc se’n preveu l’afecció futura 
per a un ús determinat per llurs característiques particu-
lars i pròpies i respecte de la qual el Ple municipal, en 
sessió del dia 8 de març d’enguany, va acordar convocar 
subhasta pública per alienar-la, subhasta que va resultar 
finalment deserta.
Per això, en aquest estat es considera adient de reini-
ciar els tràmits pertinents per dur a terme l’alienació de 
la parcel·la descrita. Igualment es considera adient de 
procedir a l’alienació de la parcel·la veïna de l’anterior, la 
núm. 5, i així completar els ingressos previstos en el pres-
supost de l’exercici en concepte de venda de terrenys.
El Ple aprova la convocatòria de subhasta pública.

Precs i preguntes

El Sr. Xavier Fuentes pregunta sobre la neteja de l’entorn 
de l’església quan hi ha casaments, bateigs, etc., i es co-
menta la necessitat que des de la parròquia es reguli.
El Sr. Joan Gumbau diu que, un cop estiguin enllestides 
les obres de restauració de l’església, comentarà el tema 
en el consell parroquial.
El Sr. Xavier Codina comenta que aquest mateix matí 
l’empresa que executa l’obra de portada d’aigua als veïnats 
ha tingut problemes per localitzar les xarxes elèctriques so-

terrades a l’hora de fer les rases i que, després de consultar-
ho per aquest efecte en el POUM, ha resultat que hi figuren 
dibuixades al costat contrari del carrer;  comenta que li sem-
bla molt malament que els serveis no estiguin ben reflectits 
en un document tan important com el POUM.
El mateix regidor també comenta l’oportunitat, amb 
l’execució d’aquesta mateixa obra, de senyalitzar els hi-
drants contra incendis.
El Sr. Alcalde contesta que creu que això ja figura previst 
en el projecte però que, si de cas, es pot comentar amb 
l’enginyer redactor, el Sr. Jordi Güell.

Igualment, el Sr. Codina pregunta per les peticions 
d’alguns veïns de Cassà de connectar-se a la xarxa 
d’aigua de Campllong, ara que s’ha estès per la Brugue-
ra i can Canyet.
El Sr. Alcalde respon que, efectivament, l’alcalde de Cassà 
li va palesar l’interès d’alguns veïns de connectar-se a la 
xarxa de Campllong; que curiosament aquestes persones 
són els que més s’han oposat al projecte de connexió amb 
l’artèria de la Costa Brava-Centre que executa la Manco-
munitat de la Conca de l’Onyar i que proveirà d’aigua la 
nostra xarxa; que abans de donar resposta i amb caràcter 
merament informatiu ha sol·licitat que li calculin el cost de 
construir 600 metres més de canonada, des de can Quirch, 
que són els que caldria dur a terme i a veure si se’n volen 
fer càrrec; que es tracta d’una qüestió de bon veïnatge, 
però que en tot cas els comptadors s’haurien de col·locar 
en el terme de Campllong i que tampoc no entén massa 
la raó d’aquesta sol·licitud, perquè els veïns tenen una al-
tra conducció des del municipi de Cassà molt propera a la 
qual es podrien connectar amb poca inversió general.

Junta de Govern del 26 d’abril de 
2007

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la re-
lació de factures amb data �6.04.�007, per un import de 
noranta-un mil quatre-cents nou amb vuitanta-cinc euros 
–91.409,85.- €–, de la qual se’ls ha tramès còpia junt 
amb la convocatòria de la reunió. Els reunits manifesten 
la seva conformitat amb les relacions detallades i no es 
formula cap observació ni comentari referent a això.
Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del 
Gironès en la qual es detallen les despeses que a conti-
nuació s’indicaran, els reunits, després de la deliberació 
prèvia i per unanimitat, acorden aprovar i disposar el pa-
gament dels imports següents:
1.379,40.- €, en concepte de les despeses d’estudi geo-
tècnic del Pont a la Riera Seca TM de Campllong i Cassà 
de la Selva.
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543,02.- €, en concepte de les despeses de projecte i direc-
ció d’obra de senyalització comarcal.
300,00.- €, en concepte de despeses de reforma del projec-
te de l’obra inclosa en els camins comarcals 5 fase, bloc �.
300,00.- €, en concepte de despeses de reforma de re-
dacció de la memòria valorada de la ruta verda al veïnat 
de la Bruguera.
125,00.- €, en concepte d’informe tècnic en relació amb 
l’acreditació de la disponibilitat de terres per a les dejeccions 
ramaderes de l’explotació del Sr. Esteve Prunell i Ciurana.
3.095,99.- €, en concepte de diversos serveis gestionats 
per l’àrea de medi ambient efectuats durant el 4t trimestre 
de �006.
704,52.- €, en concepte d’aportació per al finançament dels ser-
veis socials d’atenció primària del municipi durant l’any �007.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques i atenent 
el contingut dels informes emesos, els reunits, després de 
la deliberació prèvia i per unanimitat, acorden atorgar les 
llicències interessades per a l’execució de les obres al pro-
motor BUSQUETS SITJÀ, SA per a la construcció de � 
habitatges unifamiliars adossats al carrer Sant Jordi, �4, 
26 i 28 (urbanització la Rectoria, parcel·les E-7, E-8 i E-9).
També s’atorguen al promotor FONT PINTORS per a la 
construcció d’una nau industrial adossada al polígon in-
dustrial les Ferreries, carrer de la Riera, parc. 11.
També s’atorguen al promotor OBYCRESA per a la cons-
trucció d’una nau industrial adossada al polígon industrial 
les Ferreries, carrer de la Riera, parc. 1�.
També s’atorguen al promotor TRACTORS CAMPLLONG 
per a la construcció d’una nau industrial adossada al polí-
gon industrial les Ferreries, carrer de la Riera, parc. 10.

Subvencions i tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA: CAMPANYA D’AJUTS PER 
FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES. 
SOL·LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona relativa a la convocatòria pública per a la conces-
sió de subvencions del departament de Sistemes i Tecno-
logies de la Informació per a l’anualitat �007. Atesa que 
la necessitat bàsica que té actualment aquest Ajuntament 
és la de millorar i ampliar si cal els serveis que ja ofereix 
als seus veïns amb la renovació dels equips informàtics 
deteriorats, tant pel seu ús com antiquats per la implan-
tació de software cada vegada més exigent en presta-
cions; els reunits, a proposta de l’Alcaldia, després de la 
deliberació prèvia i per unanimitat, acorden sol·licitar a la 
Diputació de Girona un ajut a fons perdut per un import de 
6.000.- € amb càrrec a la campanya exposada.

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SUBVENCIÓ 
XXV FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA 2007. ACCE-
PTACIÓ

Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del 
Gironès per informar de l’atorgament de la subvenció per 
un import de 2.000.- € per al finançament de les despe-
ses de l’organització de la �5ena Fira Comarcal de Pri-
mavera, els reunits acorden acceptar-la.

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SOL·LICITUD 
D’AJUT ECONÒMIC PER A LA REDACCIÓ DEL LLIBRE 
D’HISTÒRIA DE CAMPLLONG “ELS CAMPS LLARGS”

Atès que sobre el municipi de Campllong no s’ha editat 
mai cap llibre que en reculli tota la història, durant el pas-
sat any �006 es van iniciar els tràmits per tal de recopilar 
informació i poder així valorar-ne l’edició i els possibles 
costos de publicació. Atès que els treballs de recerca de 
documentació efectuats pel Sr. Francesc Xavier Morales 
Garcia, sota la direcció de JJ COMUNICACIÓ, tenen un 
pressupost per a les tasques de redacció de continguts, 
correcció, disseny, maquetació i enregistrament en suport 
informàtic, tramitació i gestió d’impressió, així com la im-
pressió i manipulació, per un import total de 16.954,68.- 
€. Considerant l’interès públic de la publicació i atenent 
la despesa extraordinària que haurà d’assumir aquesta 
Corporació; els reunits, a proposta de l’Alcaldia, després 
de la deliberació prèvia i per unanimitat, acorden sol·licitar 
al Consell Comarcal del Gironès un ajut econòmic per su-
fragar parcialment les despeses derivades de l’edició del 
llibre Els camps llargs. 

DIPUTACIÓ DE GIRONA - DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA: ARRANJAMENT DEL CAMÍ RURAL 
DE CAN FESTES. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació 
de Girona relativa a la campanya de subvencions als 
ajuntaments de les comarques gironines per a actuacions 
en matèria de prevenció d’incendis, els reunits, després 
de la deliberació prèvia i per unanimitat, a proposta de 
l’Alcaldia acorden aprovar el pressupost per un import de 
8.800.- € (IVA inclòs) presentat per ALAMEDA-TORRENT, 
SL, per a la realització de treballs de “Reconstrucció, des-
brossament i trituració del camí de Can Festes”.
També s’aprova sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut a 
fons perdut d’import igual al 80 % de la despesa indicada.

DIPUTACIÓ DE GIRONA: NETEJA I DESBROSSA-
MENT DE MARGES I CAMINS. SOL·LICITUD DE SUB-
VENCIÓ

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació 
de Girona relativa a la campanya de subvencions als 
ajuntaments de les comarques gironines per a actuacions 
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en matèria de neteja i desbrossament dels marges dels 
camins municipals i per a instal·lació d’hidrants, els re-
units, després de la deliberació prèvia i per unanimitat, a 
proposta de l’Alcaldia acorden aprovar el pressupost d’un 
import de 2.370,05.- € presentat per Sitjas SC per a la 
realització de treballs de desbrossament de marges dels 
camins d’accés al poble de Campllong que es detallen 
en la memòria incorporada a la sol·licitud i sol·licitar a la 
Diputació de Girona un ajut a fons perdut d’import igual al 
75 % de la despesa indicada.

DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMU-
NICACIÓ - DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ 
CULTURAL. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ CICLE 
MUSICANT... 2007

Vista la convocatòria CMC/1024/2007, de 22 de març, 
publicada al DOGC NÚM. 486�, de 16 d’abril, per la qual 
es convoca concurs públic per a la concessió de subven-
cions a ajuntaments i ens públics municipals per a pro-
gramacions culturals que incloguin activitats de caràcter 
professional que es duguin a terme durant l’any �007 en 
municipis de Catalunya de menys de 5.000 habitants. Vist 
el dossier preparat per la comissió organitzadora del IV 
Cicle de música del país MUSICANT..., que tindrà lloc a 
Campllong els dies �8, �9, �0, i �1 d’agost i � de setem-
bre amb un pressupost de 31.500.- €, els reunits, després 
de la deliberació prèvia i per unanimitat, a proposta de 
l’Alcaldia acorden sol·licitar a la Direcció General de Co-
operació Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de 
la Comunicació de la Generalitat de Catalunya una sub-
venció en l’àmbit de la convocatòria exposada.

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. IV CICLE MU-
SICANT... SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Vistes les bases de la convocatòria d’ajuts als ajunta-
ments del Consell Comarcal del Gironès per a activitats 
culturals durant l’any �007, vist el dossier preparat per la 
comissió organitzadora del IV Cicle de música del país 
MUSICANT..., que tindrà lloc a Campllong els dies �8, �9, 
�0, i �1 d’agost i � de setembre amb un pressupost de 
31.500.- €, els reunits, després de la deliberació prèvia i 
per unanimitat, a proposta de l’Alcaldia acorden sol·licitar 
al Consell Comarcal del Gironès una subvenció en l’àmbit 
de la convocatòria exposada.

Sol·licitud de bonificació de taxa municipal

Vist l’escrit tramès pel Sr. Joaquim Gumbau Besalú, en 
el qual sol·licita el reconeixement al seu favor de la bo-
nificació que preveu el paràgraf 5.3 de l’ordenança fiscal 
municipal núm. 8 reguladora de la taxa per al servei de 
recollida de deixalles i relativa als contribuents que tenen 
la condició de jubilats, efectuades les comprovacions ad-

ministratives pertinents en referència a la petició expo-
sada; els reunits, després de la deliberació prèvia i per 
unanimitat, a proposta de l’Alcaldia acorden atorgar al 
contribuent que s’ha esmentat la bonificació sol·licitada, 
la qual serà per un import equivalent al 50 % de la quota 
que li correspon per la taxa indicada (respecte del rebut 
núm. 88483 del padró d’enguany). 

Sol·licitud de subvenció de la Creu Roja

El Sr. Alcalde informa els assistents de l’escrit tramès per 
l’Assemblea Local de la Creu Roja de Llagostera - Cassà 
en el qual se sol·licita la col·laboració municipal en les 
despeses del servei de transport sanitari que porta a ter-
me aquesta institució (costos de manteniment de vehi-
cles, formació de voluntariat, campanyes, etc.) i del qual 
en són també beneficiaris els veïns del nostre poble; els 
reunits, després de la deliberació prèvia i per unanimitat, 
a proposta de l’Alcaldia acorden atorgar a l’Assemblea 
Local de la Creu Roja de Llagostera - Cassà una subven-
ció per un import de 870.- € en concepte de col·laboració 
municipal en les despeses indicades de manteniment del 
transport sanitari, i es fa constar expressament que en 
la quantitat concedida s’han de considerar inclosos els 
possibles costos derivats dels serveis que es puguin dur 
a terme en el municipi de Campllong amb motiu de la 
celebració d’actes públics i populars (Fira Comarcal de 
Primavera, Festa Major, etc.).

Projecte d’urbanització de la zona d’equipa-
ments. Sol·licitud de modificació del projecte

En el passat exercici aquest Ajuntament va encarregar al 
Consell Comarcal del Gironès la redacció d’un projecte 
d’urbanització de l’entorn del Local Social, el qual va ser 
oportunament redactat per l’arquitecte Sr. Manel Alemany 
i Masgrau.
L’esmentat projecte preveia la pavimentació de la part cen-
tral del carrer, entre el pavelló poliesportiu i l’aparcament 
i el Local Social, i l’ordenació dels espais al sud i est de 
l’edifici, amb el soterrament dels serveis, instal·lació de 
jocs per a infants, instal·lació d’enllumenat públic i plan-
tació d’arbrat. Atès que un cop finalitzada la construcció 
del Local Social, en el mes de setembre de �006, per 
tal de possibilitar-ne la posada en funcionament van ha-
ver-se de realitzar parcialment algunes de les actuacions 
que preveia el projecte al·ludit, en el present estat esde-
vé precís de revisar-lo per tal d’ajustar-lo a les necessi-
tats reals actuals; els reunits, després de la deliberació 
prèvia i per unanimitat, a proposta de l’Alcaldia acorden 
sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès assistèn-
cia tècnica per a l’adequació del projecte “Urbanització 
zona d’equipaments” redactat amb data juny de 2006 per 
l’arquitecte Sr. Manel Alemany i Masgrau. 
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Despatx ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa els 
assistents de les següents comunicacions rebudes:
Del Consell Comarcal del Gironès, per informar de 
l’aprovació inicial de l’Ordenança Comarcal Reguladora de 
la gestió de residus municipals a la comarca del Gironès.
De Caixa de Girona, per comunicar l’atorgament d’un 
ajut per import de 3.000.- € destinat a l’organització de la 
�5ena Fira Comarcal de Primavera.
De l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Ca-
talunya, per informar de l’edició, dins la col·lecció Qua-
derns de l’Institut, de la conferència Dia Internacional de 
les Dones �006.
Del Consell Comarcal del Gironès, el qual comunica la 
concessió per part de la Direcció General de Turisme 
del Pla de Foment turístic Gironès-Girona, conjuntament 
amb l’Ajuntament de Girona, i sol·licita la col·laboració 
dels ajuntaments per a la redacció d’un estudi referent a 
la gastronomia.
De la Fundació La Marató de TV�, que tramet un diploma 
acreditatiu de la col·laboració de l’Ajuntament de Cam-
pllong a la Marató �006.
Del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 
per informar de les condicions i requisits per vendre pro-
ductes alimentaris en fires i mercats, i de les competèn-
cies dels ajuntaments per autoritzar-la.
Dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per informar de la finalització dels períodes 
transitoris de l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació i 
perquè es tingui en consideració l’esmentat codi a l’hora 
de redactar projectes del PUOSC.
Del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació de la Generalitat de Catalunya, per convidar a 
participar en el Dia Europeu de la Seguretat Viària amb 
l’organització d’actes o activitats al municipi adreçades a 
millorar la seguretat viària.
Dels Serveis Territorials a Girona del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, els quals trameten 
còpia de l’escrit enviat als responsables de la zona de 
subministrament de Campllong en relació amb la qualitat 
de l’aigua de consum.
De l’Agència Catalana de l’Aigua, per informar de 
l’atorgament a Can Feliu de Campllong, SL de la con-
cessió d’aigües de l’estació EDAR de Cassà de la Selva 
i Llagostera. 
Del Consell Comarcal del Gironès, per informar de 
l’entrada en vigor l’1 de juliol de les noves tarifes elèctri-
ques i dels diferents sistemes de facturació per tal de dis-
minuir l’import dels rebuts d’enllumenat públic i per oferir 
assessorament tècnic.
Del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
de la Generalitat de Catalunya, per informar de les re-
gulacions i obligacions en termes de sanitat vegetal que 

poden ser competència dels ajuntaments segons art. 40 i 
41 del Reial Decret ��49/198�.
De l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, que 
tramet el document denominat “Cap a la sostenibilitat: les 
Agendes �1 locals a les comarques gironines”. 
De Prodaisa, que tramet l’anàlisi completa de la xarxa 
d’aigua potable municipal.
De Polingesa, per comunicar que es realitzen les actua-
cions per tal de complimentar els requeriments formulats 
en inspecció sanitària número 036597 del Polígon Indus-
trial les Ferreries.
De Prodaisa, que tramet còpia de les anàlisis d’aigua rea-
litzades durant l’any �006. 
De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el qual comunica 
l’acord municipal amb data 29 de març que fa referència a 
l’aprovació provisional del projecte de Pla Parcial del Sector 
SAU 1 Subsector � La Isoladora de les Normes Subsidiàries 
del planejament del municipi de Cassà de la Selva.
De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, que comuni-
ca l’acord municipal amb data 29 de març referent a 
l’aprovació inicial del Sector 9 Subsector B de les Nor-
mes Subsidiàries del planejament del municipi de Cassà 
de la Selva.
Del Delegat Territorial del Govern a Girona de la Genera-
litat de Catalunya, Sr. Jordi Martinoy, d’agraïment per les 
atencions rebudes el passat 14 d’abril amb motiu de la 
inauguració de la Fira Comarcal de Primavera. 
Del Consell Comarcal del Gironès, per informar de les 
bases i model de sol·licitud de la convocatòria per a clubs 
de subvencions esportives �007.

Junta de Govern del 17 de maig de 
2007

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relació de factures amb data 17.05.�007, per import de 
vint-i-cinc mil dos-cents quaranta-tres amb seixanta-nou 
euros –//25.243,69.- €//–, de la qual se’ls ha tramès còpia 
junt amb la convocatòria de la reunió. Els reunits mani-
festen conformitat amb la relació detallada.
S’aprova el pagament, vista la documentació tramesa pel 
Consell Comarcal del Gironès, de 9.293,81.- €, que co-
rresponen a la certificació núm. 1 de l’obra “Magatzem 
Municipal”.

OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA XARXA DE SUB-
MINISTRAMENT DE GAS EN ALTA DE CAMPLLONG. 
APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA 

A proposta de l’Alcalde s’adopta l’acord de construcció 
de la xarxa de subministrament de gas a mitja pressió a 



15
( Butlletí de

Campllong 13)

Cop d’ull a les actes municipals

Campllong per un import certificat de 109.760.- €.
Programa d’ajuts: PLEGAC 2006, aprovat per Ordre 
TRI/�8/�006, de 9 de febrer.
Import de la subvenció concedida: 54.000.- €.

Expedients i llicències urbanístiques

Vista la sol·licitud de llicència urbanística i atenent el con-
tingut de l’informe emès sobre això per la Sra. Patricia 
Montesinos i Cerro, arquitecte tècnic del Consell Comar-
cal del Gironès, en funcions de tècnica municipal, els re-
units, després de la deliberació prèvia i per unanimitat, 
acorden atorgar la llicència interessada al promotor Ri-
card Riera Dilmé per a la construcció d’un cobert agrícola 
per exercir l’activitat de viverisme i jardineria al veïnat de 
la Bruguera, parcel·la �8, del polígon 1.

Subvencions i tràmits diversos

DIPUTACIÓ DE GIRONA: CAMPANYA D’AJUTS EN MA-
TÈRIA ESPORTIVA. SOL·LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona relativa a la campanya de subvencions als ajunta-
ments de les comarques gironines per a actuacions en ma-
tèria esportiva, els reunits, després de la deliberació prèvia 
i per unanimitat, a proposta de l’Alcaldia acorden, atesa la 
sol·licitud d’ajut econòmic plantejada pel Club Tennis Taula 
de Campllong per a l’adquisició de nou material per tal de 
continuar les tasques d’entrenament i d’organització del 
Campionat Local, segons el pressupost presentat per Zona 
Tennis Taula, S.L.L. per un import de 1.129,54.- €, aprovar 
el pressupost per un import de 1.129,54.- € (IVA inclòs) 
presentat per Zona Tennis Taula, S.L.L. També s’acorda 
sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut a fons perdut 
per un import equivalent al 50 % del pressupost esmentat i 
amb càrrec a la campanya exposada.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ DE LA XXV FIRA 
COMARCAL DE PRIMAVERA. ACCEPTACIÓ

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea de Presidència de 
la Diputació de Girona, amb data � d’abril, en què s’informa 
de l’atorgament d’una subvenció per part d’aquesta Àrea 
per un import de 6.000.- € per al finançament de les des-
peses efectuades amb motiu de l’organització de la XXV 
Fira Comarcal de Primavera de Campllong, els reunits 
per unanimitat acorden acceptar la subvenció.

Sol·licitud de rectificació de les taxes municipals

Vistos els escrits tramesos per la Sra. Immaculada Malet 
i Prat, en els quals sol·licita la rectificació de les dades re-

latives al subjecte passiu de les liquidacions practicades 
en concepte de taxa municipal de recollida d’escombraries 
núm. 88424 i taxa municipal de clavegueram núm. 88593, 
que figuren a nom del Sr. Ramon Codina i Comas. Efec-
tuades les comprovacions administratives pertinents 
en referència a les peticions exposades, a proposta de 
l’Alcaldia, després de la deliberació prèvia i per unanimitat, 
els reunits acorden estimar les sol·licituds plantejades i dis-
posar la rectificació de les liquidacions tributàries referides 
a la titular de l’immoble, la Sra. Immaculada Malet i Prat.
Vist l’escrit tramès per la Sra. Ivanka Ramírez i Carreras, 
en el qual se sol·licita l’anul·lació de les liquidacions prac-
ticades al seu càrrec en concepte de taxa municipal de 
recollida d’escombraries núm. 88537 i taxa municipal de 
clavegueram núm. 88635, atès que l’habitatge és un sol 
nucli familiar a nom de la Sra. Angelina Oliveras i Genover, 
a qui se li han emès les liquidacions pels mateixos con-
ceptes números 88628 i 88521. Efectuades les comprova-
cions administratives pertinents, a proposta de l’Alcaldia, 
després de la deliberació prèvia i per unanimitat, els re-
units acorden estimar la sol·licitud plantejada i disposar 
l’anul·lació de les liquidacions tributàries incorrectes.

Aprovació de la memòria valorada per a l’exe-
cució de la ruta verda al veïnat de la Bruguera 
de Campllong

Vista la memòria titulada “Ruta verda al veïnat de la Bru-
guera” relativa a obres de formació de la ruta verda, a 
proposta de l’Alcaldia, després de la deliberació prèvia 
i per unanimitat, els reunits acorden aprovar-la per un 
pressupost d’un import total de 180.316,06.- €.

Local social. Adjudicació del servei de neteja

Atès que l’augment constant de les activitats que es des-
envolupen en els diferents espais del Local social ha mo-
tivat que esdevingui insuficient el servei de neteja que 
actualment s’hi fa i que va ser adjudicat al Sr. Francis-
co de Toro Perpinyà i a la Sra. Purificación Rodríguez 
Guirado, vist el dossier-estudi elaborat amb l’objectiu de 
determinar les necessitats diàries i puntuals pel que fa a 
la neteja del Local social, que estableix una freqüència i 
periodicitat que no pot ser assumida pels esmentats ad-
judicataris. 
Vistos els pressupostos aportats, després de la sol·licitud 
prèvia de la Corporació, per sengles empreses especia-
litzades en prestació de serveis de neteja i ajustats al 
dossier-estudi esmentat, els quals figuren incorporats 
a l’expedient, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern i 
aquesta aprova l’oferta aportada per la Sra. Roser Rose-
lló Viñolas, amb NIF. 77911769M, amb data 15 de maig, 
i s’aprova encarregar-li la realització dels treballs de ne-
teja del Local Social, segons els detalls que figuren en 
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la mateixa proposta indicada i pel preu total de 94�,50.- 
€/mensuals més IVA.

Despatx ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa els 
assistents de les següents comunicacions rebudes:
De la Direcció General de Pesca i Acció Marítima de la 
Generalitat de Catalunya per sol·licitar informació refe-
rent al subministrament de peix fresc al món rural.
De la Secretaria per a la Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya, que presenta el projecte Pla estratègic de la 
bicicleta de Catalunya.
De la Direcció General de Cooperació Cultural de la Gene-
ralitat de Catalunya, que informa de les ajudes als ajunta-
ments en matèria d’arts escèniques, música i arts visuals.
Del Sr. Josep Guix i Feixas, director dels Serveis Terri-
torials del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural de la Generalitat de Catalunya, que agraeix les 
atencions rebudes en la Fira Comarcal de Primavera ce-
lebrada els passats 14 i 15 d’abril.
De l’Ajuntament de Sant Gregori, que informa de la segona 
Mostra d’Espectacles de Petit Format de Sant Gregori.
Del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Gene-
ralitat de Catalunya, que convida a celebrar el dia Interna-
cional de les Famílies establert per les Nacions Unides el 
1994 sota el lema “Fem temps per a les famílies”.
Igualment el Sr. Alcalde dóna compte de la necessitat sor-
gida de prorrogar fins al dia 27 de juliol d’enguany el con-
tracte de treball de la Sra. Judith Rovira i Cusso, que fina-
litza el proper dia 11 de juny, atès que persisteix la situació 
d’acumulació d’assumptes que va motivar-ne la contracta-
ció com a auxiliar administrativa de les oficines municipals.
Igualment el Sr. Freixas informa de la comunicació trame-
sa per la Fundació Esclerosi Múltiple, en la qual se sol·licita 
col·laboració econòmica per a la campanya “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple”. Els reunits acorden atorgar un ajut de 
120.- €, amb la finalitat i destinació exposades.
Així mateix, el Sr. Alcalde fa referència a la comunica-
ció tramesa pel conseller comarcal d’Educació Ambien-
tal i Deixalleries del Consell Comarcal del Gironès amb 
l’informe final de la campanya de compostatge casolà 
al municipi de Campllong. A l’esmentada campanya s’hi 
van adherir �� compostaires, que després de dos anys 
reciclant la matèria orgànica de casa seva han obtingut 
compost per aplicar als jardins i hortes.
Els reunits comenten les valoracions de cada compostai-
re, que figuren en l’informe exposat, i acorden aprovar el 
retorn de la fiança dipositada al seu dia per a l’adquisició 
del compostador i alhora manifestar l’agraïment de la Cor-
poració a totes aquelles persones que han participat en la 
campanya, a les quals s’encoratja a seguir amb aquesta 
tasca en favor del reciclatge i la millora del nostre entorn 
en general. 

Junta de Govern del 28 de juny de 
2007

Constitució de la Comissió de Govern

D’acord amb el que estableix l’acord del Ple municipal 
adoptat en sessió de 21 de juny proppassat, en el dia, hora 
i lloc assenyalats i amb l’assistència de tots els regidors 
designats per integrar-la, es constitueix la Comissió de 
Govern Municipal.
Tot seguit passen a tractar-se els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia de la convocatòria.

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la re-
lació de factures amb data �8.06.�007, per import de dos-
cents setanta-vuit mil vuit-cents vint-i-set amb vint-i-set 
euros –278.827,27.- €/–, de la qual se’ls ha tramès còpia 
junt amb la convocatòria de la reunió. Els reunits manifes-
ten conformitat amb la relació detallada.
Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del 
Gironès en la qual es detallen les despeses que a conti-
nuació s’indiquen; els reunits, després de la deliberació 
prèvia i per unanimitat, acorden aprovar i disposar el pa-
gament dels imports següents:
20.287,31.- €, corresponents als honoraris de redacció del 
projecte “Habitatges Socials”.
415,86.- €, corresponents als honoraris de direcció d’obres 
del projecte “Condicionament aire del Local Social”.
4.592,22.- €, corresponents als honoraris de direcció d’obres 
del projecte “Rehabilitació i ampliació del Local Social”.
2.607,31.- €, corresponents als serveis de l’Àrea de Medi 
Ambient del 1r trimestre de �007.
3.336,01.- €, corresponents als honoraris de la redacció 
del projecte “Rectoria”.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vista la sol·licitud de llicència urbanística, els reunits, des-
prés de la deliberació prèvia i per unanimitat, acorden ator-
gar la llicència interessada per a l’execució de les obres 
que a continuació es detallen. 
Al promotor PROMOVADS �004, SL, per a la construcció 
d’una nau industrial a l’entremig al polígon industrial les 
Ferreries –carrer de les Feixes Magres, parcel·la �0 A.

Subvencions diverses. Acceptació i altres 
tràmits
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Vistes les comunicacions rebudes amb relació als expe-
dients de subvencions que a continuació es detallen; els 
reunits, després de la deliberació prèvia i per unanimitat, 
acorden acceptar les subvencions concedides pels orga-
nismes que s’indiquen en l’annex d’aquesta proposta i 
amb destinació al finançament de les despeses i actuacio-
ns que, igualment, s’especifiquen en l’annex esmentat.

Sol·licitud de rectificació de taxes municipals

Vist l’escrit tramès pel Sr. Salvador Puigdevall per sol·licitar 
la modificació del rebut de l’IBI per a l’anualitat 2007 al 
seu nom i que se li apliqui la bonificació del 30 % per ser 
família nombrosa segons l’ordenança fiscal núm. 2 article 
4.2.1. (adjunta títol de família nombrosa). Efectuades les 
comprovacions administratives pertinents amb referència 
a la petició exposada; els reunits, després de la deliberació 
prèvia i per unanimitat, acorden atorgar al contribuent que 
s’ha esmentat la bonificació sol·licitada.

Junta de Govern de 14 de juny de 
2007
La reunió va tenir només un punt en l’ordre del dia, l’aprovació 
de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 17 de maig 
de �007, del qual es va trametre còpia a tots els regidors. 
Els reunits manifesten conformitat amb el contingut íntegre 
de l’acta indicada, que s’aprova per unanimitat.

Junta de Govern del 19 de juliol de 
2007

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la re-
lació de factures amb data 19.07.�007, per import de setze 
mil cent cinquanta-dos amb setze euros –16.152,16.- €–, 
de la qual se’ls ha tramès còpia junt amb la convocatòria 
de la reunió.
Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del 
Gironès en la qual es detallen les despeses que a con-
tinuació s’indiquen; els reunits, després de la deliberació 
prèvia i per unanimitat, acorden aprovar i disposar el pa-
gament dels imports següents:
- 19.460,48.- € i 46.976,34.- €, corresponents a les certi-
ficacions d’obres de la construcció dels magatzems mu-
nicipals núm. 2 i 3.
Vista la comunicació tramesa per l’Autoritat Territorial de 
la Mobilitat de l’àrea de Girona, en què sol·licita l’aportació 

per a l’anualitat �007; els reunits, després de la delibera-
ció prèvia i per unanimitat, acorden aprovar i disposar el 
pagament de 275,73.- € corresponents al primer termini 
de l’aportació acordada. 
Vista la documentació tramesa per l’Ajuntament de Riu-
dellots de la Selva, en la qual s’informa de la contrac-
tació-adjudicació dels treballs per a la confecció de les 
agendes �1 locals dels municipis de Riudellots de la Sel-
va, Campllong i Sant Andreu i se sol·licita el pagament 
corresponent al 15 % de l’aportació total al programa, se-
gons la clàusula sisena del conveni subscrit amb data 19 
de desembre proppassat, els reunits, després de la deli-
beració prèvia i per unanimitat, acorden aprovar i dispo-
sar el pagament de 375.- € a l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva, corresponents al percentatge d’aportació de 
l’Ajuntament de Campllong abans exposat.

Expedients i llicències urbanístiques.

Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques, els re-
units, després de la deliberació prèvia i per unanimitat, 
acorden atorgar llicència per a l’execució de les obres 
que a continuació es detallen: 

Al promotor ENVASATS CÀRNICS, SL, per a l’adequació 
de la nau industrial que hi ha per a l’activitat d’indústria 
càrnia al polígon industrial les Ferreries –carrer camí de 
Riudellots, 7.
Al promotor Sr. José M. Pera, en representació de l’empresa 
PERABEL CONSTRUCCIONES INOXIDABLES, SL, per 
a la construcció d’una nau industrial al polígon industrial 
les Ferreries –carrer de les Feixes Magres, 8.

Subvencions diverses, sol·licituds i altres 
tràmits

FIRA DE PRIMAVERA. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DARP
S’ha formulat convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per 
al foment d’actuacions de desenvolupament del medi ru-
ral i pesquer. Vista la memòria de les despeses que s’ha 
elaborat amb relació a la XXV edició de la Fira Comarcal 
de Primavera de Campllong, que va tenir lloc els passats 
dies 14 i 15 d’abril; i a efectes d’aconseguir els recursos 
adients per al seu finançament. Els reunits, per unanimitat, 
acorden sol·licitar al Departament d’Agricultura, Alimenta-
ció i Acció Rural, en l’àmbit de la convocatòria exposada, 
una subvenció a fons perdut per l’import de 6.000 € per al 
finançament parcial de les despeses d’organització de la 
XXV edició de la Fira Comarcal de Primavera.

Pla d’adequació municipal de l’enllumenat 
públic
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La Junta de Govern, en sessió del 12 de març proppass-
at, va acordar l’aprovació inicial del “PLA D’ADEQUACIÓ 
MUNICIPAL D’ENLLUMENAT PÚBLIC”, i el va sotmetre a 
continuació a informació pública pel termini de trenta dies, 
el qual va finalitzar el dia 19 de maig proppassat, després 
de no haver-se presentat cap al·legació referent a això.
En conseqüència, en aquest estat, procedeix de conti-
nuar els tràmits corresponents. Els reunits, després de la 
deliberació prèvia i per unanimitat, acorden aprovar defi-
nitivament el projecte.

Projecte de construcció d’un mur al pati de 
l’església

Vist el projecte per a la construcció d’un mur al pati de 
l’església, redactat per l’arquitecte Sr. Manel Alemany i Mas-
grau, i atès que s’han finalitzat les obres de rehabilitació de 
l’església parroquial, es considera absolutament necessari 
de procedir sense més demora a l’execució de les obres 
esmentades per tal d’executar el conjunt monumental. 
Vistos els pressupostos i l’altra documentació aportada 
per aquest efecte per sengles empreses especialitzades, 
els reunits, després de la deliberació prèvia i per una-
nimitat, acorden adjudicar a la companyia CONSTRUC-
CIONS MIQUEL MAS I ALSINA l’execució de les obres 
de construcció del “Mur al pati de l’església” detallades 
en l’oferta formulada amb data 05.07.�006 per un import 
total de 27.919,51.- €, IVA inclòs.

Despatx ordinari

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

De l’Agència Catalana de l’Aigua, que informa de la crea-
ció, el proper mes de setembre al Gironès, d’un nou es-
pai de consulta i participació activa per a la redacció dels 
plans de gestió de conca i la creació dels futurs Conse-
lls de Conca, per al qual sol·liciten col·laboració amb la 
facilitació d’informació mediambiental a l’empresa que 
s’ocupa del procés de recerca.
De la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Edu-
cativa del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, per informar de la convocatòria dels Premis 
Catalunya d’Educació.
De la Secretaria General del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalun-
ya, per informar de la convocatòria per a la concessió 
d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic 
(PLADETUR) per a l’exercici 2007.
Del Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya, que informa de l’obertura de la convocatòria públi-
ca per a l’adjudicació de places de residència subvencio-
nades per a alumnes al Complex Educatiu de Tarragona 
per al curs �007-�008.

D’HUMANA, que informa dels quilograms de residu tèxtil 
recollits durant el primer trimestre de l’any �007.
Dels Serveis Territorials a Girona del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, que envien còpia de la resolució referent 
a l’actualització de les dades econòmiques relatives al 
projecte de l’obra de portada d’aigua potable als veïnats 
del municipi.
Del Consorci per a l’arranjament i la gestió del complex 
de tractament de residus de Solius, que informa de l’inici 
a partir de l’1 de juny del tractament de la matèria orgàni-
ca a la nova Planta de Compostatge de can Duran.
De la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Am-
bient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que infor-
ma de la convocatòria de subvencions 2007 per ajudar a 
pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió per mo-
tius residencials i també ajuts personalitzats a l’allotjament, 
la finalitat dels quals és evitar els desnonaments.
De la Diputació de Girona - Cooperació Esportiva, els quals 
envien el fulletó de convocatòria del Programa de vacances 
d’estiu per a persones amb disminució psíquica �007.
De FECSA - ENDESA, que informa de la interrupció del 
servei a l’empresa ACEPSA el passat 14 de maig al matí 
per l’acció de les obres al polígon de Riudellots, i es dis-
culpen tot i que les causes són totalment alienes a la 
seva responsabilitat.
De la Diputació de Girona - Plans Territorials, que trame-
ten una carta d’acomiadament del responsable de l’àrea 
de Plans Territorials durant 8 anys, el Sr. Carles Bertran 
i Rigola.
De la Diputació de Girona - Cooperació Municipal, que 
envien el balanç esquemàtic de la quantificació econòmi-
ca de les accions realitzades.
De la Delegació Territorial del Govern a Girona de la Ge-
neralitat de Catalunya, per informar de la reunió de pre-
sentació de la Campanya Forestal, el 20 de juny de 2007, 
a les 10, a la Casa de Cultura de Girona.
De la Secretaria per a la Mobilitat del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generali-
tat de Catalunya, per informar de l’aprovació del Pla 
d’infraestructures del Transport de Catalunya – Infraes-
tructures terrestres; xarxa viària, ferroviària i logística, per 
donar un termini de 9 dies per poder comparèixer en els 
recursos contenciosos contra el decret pel qual s’aprova 
el pla esmentat, ens remeten una llista adjunta de les en-
titats que els interposen.
De l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de 
la Generalitat de Catalunya, per informar de l’aprovació 
recent de la nova Llei del Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya per la qual se suprimirà l’edició en paper 
abans de final d’any i que a partir d’aleshores l’edició di-
gital del DOGC esdevindrà l’única oficial i autèntica.
D’INTER-SOS Agrupació de Familiars de Desapareguts, 
per sol·licitar col·laboració econòmica i la màxima difusió 
de les fotografies i dades dels desapareguts.
De la Direcció General de Participació Ciutadana del De-
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partament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
de la Generalitat de Catalunya, que envia tríptics informa-
tius de les sessions informatives per donar a conèixer el 
catàleg de paisatge de les comarques gironines.
De la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Cata-
lunya, que envia un exemplar del resum de l’estudi guan-
yador del Premi Joventut 2005 i un tríptic adjunt de la 
convocatòria �007.
De la Diputació de Girona - Cooperació Esportiva, que 
tramet una carta de comiat del diputat delegat d’esports, 
el Sr. Robert Fauria i Danès.
De l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, que 
tramet una carta de felicitació al Sr. Freixas per la seva in-
vestidura com a alcalde del municipi i fa una convocatòria 
per a la propera assemblea ordinària de l’ACM, el proper 
�9 de setembre.
De Vitalicio Seguros, per presentar l’assegurança Vitali-
cio - Espectáculos.
De l’Ajuntament de Sabadell, que envia el programa del semi-
nari Educació i immigració a Catalunya: una mirada crítica.
De la Delegació Territorial del Govern a Girona de la Ge-
neralitat de Catalunya, que tramet una carta de felicitació 
al Sr. Freixas del delegat Sr. Jordi Martinoy per haver es-
tat escollit alcalde del municipi.
De la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, que envia 
un formulari per tal que donem les dades dels aspectes 
relatius a l’organització de la resposta en cas d’incendi 
forestal al nostre municipi.
De la Xarxa Local de Tributs, per informar d’una nova línia 
d’actuació, en l’àmbit d’inspecció de l’Impost sobre Cons-
truccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), per tal de compro-
var el cost real dels projectes d’obres un cop executats i 
procedir a una liquidació definitiva. 
Del Consell Comarcal del Gironès, que remet un certificat 
adjunt de final d’obres del projecte del LOCAL SOCIAL.
Del Consell Comarcal del Gironès, per enviar fulletons del 
programa “ACTIVI’TAST �007” per a la seva difusió entre 
els joves de 12 a 20 anys.
D’Alameda - Torrent, SL, que comunica l’ampliació dels 
seus serveis amb la creació d’una planta de valorització 
de fustes i restes vegetals.
De la Direcció General de Protecció Civil, que ens envien 
informació de la Campanya de Prevenció d’Incendis Fo-
restals �007.
De la Delegació d’Economia i Hisenda a Girona - Gerèn-
cia Territorial del Cadastre, per informar del concurs pú-
blic per a la contractació dels treballs de valoració dels 
béns immobles urbans i construccions en sòl rústic del 
municipi. Igualment comenten que tan bon punt hi hagi 
l’empresa adjudicatària es farà una sessió informativa so-
bre el desenvolupament de la ponència.
De la Cambra de Comerç de Girona, per informar que 
coincidint amb les Fires de Girona la Cambra lliurarà les 
distincions a establiments antics.
De la Direcció General de Polítiques Ambientals i Soste-

nibilitat de la Generalitat de Catalunya, per informar de 
la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura del �� al �9 de setembre.
Del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
de la Generalitat de Catalunya, que tramet la convoca-
tòria a la reunió informativa de presentació del nou Pro-
grama de Desenvolupament Rural de Catalunya �007-
2013, que tindrà lloc el dia 18 de juliol a les 19.30 a la 
Llotja de Contractació.
Del Consell Comarcal del Gironès, per informar del Con-
curs de Maquetes del Gironès �007, per si es vol acollir 
algun concert de la fase preliminar.
De la Delegació Territorial del Govern a Girona de la Ge-
neralitat de Catalunya, de la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya, que envia els certificats corresponents als 
plans homologats: PBEM Bàsic, PAM Incendis Forestals 
i PAM Transport de mercaderies perilloses.
De l’Agència Catalana de l’Aigua, que tramet una propos-
ta de resolució que fa referència a l’autorització provisional 
per a la connexió de les aigües residuals assimilables a do-
mèstiques procedents del polígon industrial les Ferreries a 
l’estació depuradora –EDAR– de Riudellots de la Selva. 

Igualment els reunits prenen els acords que tot seguit 
s’indiquen amb relació a les següents comunicacions re-
budes.
De l’Organització Capital de la Cultura Catalana, que de-
manen el nostre suport a la candidatura de Tarragona a 
la Capital Europea de la Cultura �016. Els reunits, des-
prés de la deliberació prèvia, se’n donen per assabentats 
i acorden donar suport a la candidatura de la ciutat de 
Tarragona per ser la Capital Europea de la Cultura l’any 
�016 i traslladar a l’Organització Capital de la Cultura Ca-
talana l’adhesió del municipi de Campllong.

Junta de Govern del 6 de setem-
bre de 2007

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relació de factures amb data 06.09.�007, per un import 
de quaranta quatre mil tres-cents vint-i-cinc amb un euros 
–44.325,01.- €–, de la qual se’ls ha tramès còpia junt amb 
la convocatòria de la reunió. Els reunits manifesten con-
formitat amb la relació detallada, i no es formula cap ob-
servació ni comentari sobre això.
Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del 
Gironès, en la qual es detallen les despeses que a con-
tinuació s’indiquen, els reunits, després de la deliberació 
prèvia i per unanimitat, acorden aprovar i disposar el pa-
gament dels imports següents:
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2.920,96.- €, corresponents a diferents serveis de l’Àrea 
de Medi Ambient del segons trimestre de �007.

Subvencions diverses. Sol·licituds i altres 
tràmits

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I 
ACCIÓ RURAL. AJUTS PER AL DESENVOLUPAMENT 
I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES RELACIO-
NADES AMB LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA (MESURA R). 
SOL·LICITUD

Vistos els ajuts del Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, en el marc del 
Pla de Desenvolupament Rural, amb destinació al desen-
volupament i millora de les infraestructures relacionades 
amb la producció agrària (mesura R). Atès que entre les 
actuacions exposades s’hi comprenen inversions neces-
sàries per al desenvolupament de l’activitat agrària i que 
no generen ingressos, principalment camins i altres obres 
d’interès general. Atès que aquest ajuntament vol dur a 
terme obres d’arranjament del CAMÍ PÚBLIC DE CAN 
BAREIA FINS AL MAS PROGRÉS com a mesura abso-
lutament imprescindible per millorar la connectivitat de les 
explotacions agrícoles i ramaderes que hi ha als veïnats 
de can Dionís i can Canyet, i que el cost d’aquests treba-
lls s’ha xifrat en l’import de 23.540.- € (IVA no inclòs), se-
gons pressupost sol·licitat a la companyia ALAMEDA-TO-
RRENT, SL, els reunits, després de la deliberació prèvia i 
per unanimitat, acorden sol·licitar l’ajut ofert.

RATIFICACIÓ ACORDS DECRETS D’ALCALDIA AMB 
DATA 17 i 18 D’AGOST DE SOL·LICITUDS D’AJUT 
ECONÒMIC PER A INSTAL·LACIONS D’ENERGIES 
RENOVABLES I AJUT PER A PRESTACIÓ DE SERVEIS 
BÀSICS PER A L’ECONOMIA I LA POBLACIÓ RURAL

Vistes les resolucions dictades per l’Alcaldia en data 
17 i 18 d’agost de sol·licitud d’ajut econòmic per a 
instal·lacions d’energies renovables i ajuts per a prestació 
de serveis bàsics per a l’economia i la població rural, els 
reunits, després de la deliberació prèvia i per unanimitat, 
acorden la seva ratificació amb la sol·licitud d’una sub-
venció per a la instal·lació d’aprofitament d’energia solar 
als locals socials. 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS BÀSICS PER A L’ECONOMIA I LA POBLACIÓ 
RURAL. SOL·LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per l’Ordre 
AAR/272/2007, de 19 de juliol, atès que la Junta de Go-
vern Local va aprovar la memòria valorada titulada “Ruta 

verda al veïnat de la Bruguera al municipi de Campllong”, 
amb un pressupost total d’execució per contracte per 
un import de 180.316,06 € (IVA inclòs). Vist que per al 
finançament de l’obra indicada figura una consignació 
suficient i, igualment, que sobre això ha estat atorgada 
una subvenció pel Consell Comarcal del Gironès per un 
import de 18.020,37 €.
L’alcalde ha resolt sol·licitar al Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural un ajut per import equivalent al 
80 % del cost a càrrec de l’Ajuntament en l’obra indicada, 
que es xifra en 129.836,55 €, i fa constar, expressament, 
el gran interès que per al municipi representa disposar 
d’aquesta instal·lació al veïnat de la Bruguera, que serà 
d’utilització comuna per als diferents nuclis de pobla-
ció del terme municipal, cosa que afavorirà la pràctica 
d’activitats diverses d’oci.

GENERALITAT DE CATALUNYA - SECRETARIA DE JO-
VENTUT. SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PRO-
JECTES D’ACTIVITATS PER A JOVES. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per la Secretaria de Jo-
ventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya, en la qual s’informa de 
l’atorgament de la subvenció que s’indicarà; a proposta 
de l’Alcaldia, després de la deliberació prèvia i per unani-
mitat, els reunits acorden acceptar la subvenció concedi-
da per la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, per 
un import de 4.775.- €, per al finançament parcial de les 
despeses derivades del projecte d’activitats per a joves 
“Racó Jove”.

Ruta verda al veïnat de la Bruguera. Aprovació 
del projecte

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 17 de maig 
d’enguany, va aprovar la memòria valorada titulada RUTA 
VERDA AL VEÏNAT DE LA BRUGUERA AL MUNICIPI DE 
CAMPLLONG. Atès que l’Ajuntament no pot assumir tot 
el cost de l’obra, d’un import de 180.316,06.- €, s’ha deci-
dit realitzar-la en dues fases. La primera comprèn el tram 
que va des del mas Viader al mas Tau. S’aprova inicial-
ment el projecte, que se sotmetrà a exposició pública pel 
termini de trenta dies.

Despatx ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa els 
assistents de les següents comunicacions rebudes:
Del conseller de Governació i Administracions Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya, que s’ofereix per 
col·laborar en tots els àmbits competencials del seu de-
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partament i en la mediació amb la resta del govern de la 
Generalitat.
Del president d’Òmnium Cultural, per informar dels ac-
tes i activitats de commemoració de la Diada Nacional de 
Catalunya.
De l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Ca-
talunya, per informar d’una nova edició de la Setmana 
de l’Energia, que enguany se celebrarà del �� al �8 
d’octubre.
De l’Institut d’Assistència Sanitària, per informar de 
l’edició de la memòria anual amb la síntesi publicada de 
l’activitat i treball de l’organització durant el �006.
Del conseller de Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, per informar de la prope-
ra convocatòria del PUOSC �008-�01�, per tal de fer la 
corresponent previsió per poder presentar les sol·licituds 
des de primers del mes de novembre fins al desembre.
De Fecsa-Endesa, que informa del Servei Telefònic 
d’Emergències per a ajuntaments i d’altres serveis de 
què disposen.
De la Federació Espanyola de Municipis i províncies, per 
presentar el programa “Violencia: Tolerancia Cero” que 
desenvolupen amb la col·laboració de la Fundació “la 
Caixa”.
Del Consell Comarcal del Gironès, que tramet les dades 
dels serveis de recollida selectiva de residus del primer 
semestre de �007.
Del Consell Comarcal del Gironès, per comunicar la de-
signació dels consellers responsables de l’Àrea de Medi 
Ambient.
Del Departament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural, 
per informar de les jornades tècniques referents a la ges-
tió sostenible dels espais verds urbans, horts familiars 
periurbans, etc.
Del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
per informar de la reunió de presentació dels “Tallers per 
a la Festa” per tal de donar eines formatives als ajunta-
ments per a la creació, recuperació i millora o actualitza-
ció d’una festa o element festiu.
Del Servei Territorial de Ports i Transports del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya, per informar de la Constitució de la 
Comissió Territorial de Girona del Consell del Taxi, la qual 
comportarà canvis en l’atorgament de la llicència de taxi i 
autoritzacions de transport de la classe VT Nacional.
Igualment els reunits prenen els acords que tot seguit 
s’indiquen amb relació a les següents comunicacions re-
budes.
De familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i resi-
dents a les comarques gironines, el quals demanen el nostre 
suport a la iniciativa d’aconseguir bonificació/gratuïtat en el 
cost del transport públic urbà i interurbà, així com l’ampliació 
d’horaris en dies festius per tal d’afavorir la plena integració 
i autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual 
que habitualment fan servir aquests serveis.

Els reunits se’n donen per assabentats i acorden donar 
suport a la iniciativa exposada i, per tant, donar suport 
a les gestions pertinents per tal que els discapacitats 
intel·lectuals de les comarques gironines puguin assolir 
els mateixos drets que els que tenen aquestes persones 
arreu de Catalunya.
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La vida del poble

Constitució del nou Ajuntament

El dissabte dia 16 de juny es va constituir el nou Ajun-
tament de Campllong, com a resultat de les eleccions 
municipals del passat �7 de maig. Els nous regidors, des-
prés del jurament del càrrec, van formular la votació a mà 
alçada per a l’elecció de l’alcalde. El nou consistori queda 
format per: 

Sr. Lluís Freixas i Vilardell – Alcalde-President
Sr. Joan Gumbau i Vilà
Sr. Xavier Esteva o Roca 
Sra. Anna Bancells i Bagudanch
Sra. Anna Serra i Serra
Sr. Xavier Fuentes i Falgàs
Sr. Xavier Codina i Comas

Un any més, l’Ajuntament de Campllong ha organitzat el 
casal d’estiu. L’equip de monitors ha estat l’encarregat 
d’organitzar un munt d’activitats amb contingut educa-
tiu amb les quals els nens i nenes s’han pogut divertir i 
aprendre a prop de casa seva.
Tots els participants del casal han gaudit amb els jocs 
d’aigua, les estades a la piscina, les passejades pel poble, 
les estones passades als parcs o als jardins de l’església, 
les estones d’esport al pavelló i el servei de menjador. 
L’oferta del casal que fa l’Ajuntament de Campllong res-
pon a una demanda social per permetre fer compatibles 
els horaris laborals de les mares i els pares amb la im-
prescindible atenció als fills i filles durant el període de 
vacances escolars.

Casal d’estiu
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El diumenge dia 17 de juny va tenir lloc la presentació del primer llibre sobre la història de Campllong, titulat Els camps 
llargs. En la presentació hi van intervenir el Sr. Xavier Esteva, regidor de dinamització i difusió cultural; el Sr. Pep 
Collelldemont, com a editor; el Sr. Francesc Morales, autor del llibre; i el Sr. Lluís Freixas i Vilardell, alcalde, que va 
cloure l’acte. Tots van destacar la importància del llibre, ja que és el primer que s’edita i que recull a fons la història 
del municipi. L’acte va finalitzar amb la interpretació dels goigs en honor als màrtirs Sant Quirc i Julita de Campllong, 
recuperats i musicalitzats per a l’ocasió. 

Presentació del llibre “Els camps llargs”

A tota l’activitat estiuenca també cal afegir-hi les activitats 
organitzades al local social: representació de l’obra de 
teatre infantil La Maurina i el calendari màgic, un taller de 
torn de fusta, explicades de contes i una exposició sobre el 
canvi climàtic. També des del casal de jubilats s’organitza 
mensualment un berenar i ball per a tots els socis. 
Arribada la tardor, les ofertes del local social s’han ampliat 
amb cursos molt diversos; fotografia i Photoshop, infor-
màtica, classes de repàs, escola de mares i pares, sorti-
des a teatre i activitats esportives com ara psicomotricitat-
Multiesport per a nens, condicionament físic per a adults 
i tai-txí. Tota la informació la trobareu al local de dilluns 
a divendres de �/4 de 5 a �/4 de 9 de la tarda, i també 
com podeu utilitzar els diversos serveis que s’hi ofereixen: 
biblioteca, préstec de llibres i revistes actuals, accés als 
ordinadors amb connexió internet, etc.

Local social
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Festa major
Campllong ha viscut darrerament la seva Festa Major. La comissió aquest any ha treballat de valent, ja que 
s’han organitzat un munt d’actes que ens han tingut ocupats tot el mes d’agost. Les activitats programades 
anaven des del dia 4 d’agost fins al 2 de setembre, i tothom ha pogut participar en jocs, esport, els balls de 
nit, sardanes, el sopar de germanor.
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Però la vitalitat cultural del poble no s’esgota amb la Festa 
Major. Tot seguit va arrencar el IV cicle de música del país 
MUSICANT... Amb la voluntat de donar a conèixer el patri-
moni musical del país, l’organització va portar als escenaris 
situats a l’església i a la plaça música de tots els temps, com 
el concert inaugural, dedicat als trobadors occitans, a cà-
rrec d’Ensemble Gresal; música contemporània catalana, a 
càrrec de l’orquestra Mare Nostrum Musicae; música per a 
piano i cobla, interpretada per Albert Guinovart i la Cobla els 
Montgrins; música tradicional, que va anar a càrrec d’El pont 
d’Arcalís; i música de cantautor, amb Laura Simó i Francesc 
Burrull, que van interpretar temes de Joan M. Serrat.

Musicant
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Mur de la plaça de l’església

Com a última obra per deixar 
acabada la rehabilitació del con-
junt monumental de l’església 
de Campllong, s’ha iniciat re-
centment la reconstrucció del 
mur situat entre els jardins i la 
plaça. Les obres consisteixen 
en l’enderroc del mur actual 
i la construcció d’un nou mur 
formigonat. L’aparició durant 
l’excavació dels fonaments 
de restes òssies ha fet que 
s’haguessin d’aturar les obres, 
les quals es reprendran pro-
perament, un cop els serveis 
d’arqueologia del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya hagin fet el correspo-
nent informe de valoració.

Recentment s’han finalitzat les obres per a la portada 
d’aigua als veïnats de Campllong. La xarxa ja està aca-
bada i les caixes per a cada abonat instal·lades. El darrer 
pas és la instal·lació dels comptadors als habitatges que 
ho han sol·licitat. Els treballs relacionats amb els compta-
dors els realitzarà l’empresa gestora de l’aigua municipal, 
PRODAISA, la qual té previst començar la propera setma-
na. La mateixa companyia és qui gestiona els rebuts dels 
consums i el manteniment de la xarxa. El balanç final de 
l’obra, en nous comptadors, és de 5� altes. 

Portada d’aigües als veïnats
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El magatzem municipal està situat al carrer de la Riera del 
polígon industrial les Ferreries. El magatzem servirà per 
solucionar els problemes d’espai actuals per emmagatze-
mar material municipal adquirit al llarg dels anys. 
L’altra finalitat és disposar d’un lloc per guardar correcta-
ment estris antics del camp per tal de crear, en un futur, el 
Museu d’estris del camp de Campllong. És una iniciativa 
que ha agafat forma a partir de les exposicions que es fan 
en aquest sentit durant la Fira Comarcal de Primavera.
Aprofitem aquestes ratlles per animar la gent que tingui 
estris del camp i en vulgui fer donació a l’Ajuntament per-
què s’hi posi en contacte, per tal que en un futur no gaire 
llunyà el museu sigui una realitat.

Magatzem municipal

Avançament de properes activitats 

De les següents activitats, properament en rebreu la informació detallada:

11/11/�007 – Castanyada

18/11/�007 – Caminada popular

16/1�/�007 – Activitats de suport amb la Marató de TV�

�4/1�/�007 – Missa del Gall i representació dels pastorets

�5 i �6 /1�/�007 – Quina 

�9/1�/�007 – Campionat de Pro-evolution

�0/1�/�007 – Concert de Nadal 

01/01/�008 – Recollida de les cartes dels nens de Campllong per al patge reial

05/01/�008 – Cavalcada de Reis

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Oficines Municipals
972 46 15 04 - Fax 972 46 34 08
C/ Església, 21 – CP 17457 
Horari de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i dijous a la 
tarda de 6 a 8 de la tarda.

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

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

Serveis de Recaptació: 
Consell Comarcal del Gironès 
C/ Riera de Mus, 1a - 1700� 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.

Local Social: 972 46 07 87
Serveis: Biblioteca/Telecentre de dilluns a divendres, tardes de 
�/4 de 5 a �/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: 972 477 319
- Misses 1r i �r diumenge de mes a les 9 del matí.

Altres serveis: 
Serveis Social – Cassà :   97� 46 08 51
Assistència Sanitària – CAP Cassà :  972 46 38 82 (83)
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: 
Ajuntament 
de Campllong 

Amb el 
suport de:

Agenda 21

Comptem amb tu. Participa i dissenya amb nosaltres el model de municipi en què t’agradaria viure.
Tota la informació a www.campllong.cat i www.agenda�1local.org.


