
Les festes de NadaL a CampLLoNg

És bo després dels esdeveniments reflexionar-hi, sempre surten idees i possibilitats noves, 
és per això que us vull portar a les festes de Nadal, uns dies en què gastem massa, consu-
mim més del que cal i per suposat mengem el que toca i més. En tot cas, tot això, si es fa 
ben acompanyat segurament tampoc no farà tant de mal, però això sí, al gener a estrènyer el 
cinturó, per la pròpia  salut, i per la de la butxaca.
Anant on volia anar, aquest any, seguint les inèrcies dels últims anys per aquestes dates, i 
amb el convenciment de millorar-les, s’han portat a terme tot un seguit d’activitats, que vol-
dria analitzar amb tots vosaltres. Diria que les festes varen començar a Campllong amb els 
Pastorets, que desprès d’uns quants assaigs varen sortir de primera, generant la participació 
dels nens en activitats del poble des de ben jovenets. La 
Quina, en la seva segona edició –la fem a partir de tenir 
el Local Social– està clar que va anar bé, un dia quasi 
ple, i un altre, ple, amb una assistència majoritàriament 
de gent del propi municipi, encara que s’havia previst la 
possibilitat d’utilitzar també la sala de baix. Potser hem 
de fer-ho saber a més gent, aquest any es va fer saber 
solament al poble. La Jove Orquestra de Cassà, dirigida 
per l’Albert Bosch, i amb la col·laboració d’en Sacot i de 
la soprano Kimiyo Nakako,  ens va obsequiar amb un 
magnífic concert. A més, cal destacar per part dels cam-
pllonencs/ques presents la interpretació magistral dels 
“goigs de Campllong en honor dels Sants Patrons Quirc 
i Julita”. Els no presents us vàreu perdre un espectacle irrepetible. També aquest any vam 
tenir un excel·lent cap d’any els que ho vam voler celebrar al Local Social amb sopar i ball. 
Pel nostre poble varen desfilar, primer, els Carters Reials, i desprès els Reis Mags. Per segon 
any els vàrem gaudir de ben a prop, l’afluència de nens i nenes, pares i mares, i familiars, va 
ésser espectacular. No ens queda res més que demanar als Reis que l’any vinent els puguem 
veure altre cop. També hi va haver un campionat de pro-evolucion i es va acomiadar l'any al 
Local Social.
Desprès d’aquests dies ja solament resta la ressaca que deixa la feina realitzada, en aquest 
cas amb un gust dolç de la feina ben feta, segur que millorable, però ben feta, una feina que 
ens porta al camí de l’autosuficiència com a poble, una suficiència utòpica per als descre-
guts, però més que real per a aquells que l’impulsen, hi participen o l’aprofiten, Campllong 
no vol ésser aquell poble que es mirava els actes i serveis que tenen i poden donar els nos-
tres pobles veïns Fornells, Riudellots o Cassà, des de la barrera. El camí és obert, allò que 
vulguem ho podem fer a casa nostra, ho podem fer des del nostre municipi, ho podem fer 
engegant col·laboracions amb altres pobles, o ho podem fer sols, ho podem fer si campllo-
nenques/encs ho necessiten, si ho volen, però principalment si s’hi impliquen. Les activitats 
d’aquests dies de festa en són un altre senyal, un estel més. En tot cas, molt bon any a tots 
i totes, i molta salut.
 
Lluís Freixas i Vilardell
Alcalde

El Gra i 
la Palla
El Gra i 
la Palla

Núm. 14 - Gener 2008 - TrimesTral d’informació municipal Butlletí de CampllongButlletí de Campllong



Cop d’ull a les actes municipals
2

( Butlletí de
Campllong 14)

Ple ordinari del 27 de setembre de 
2007

Qüestions d’Alcaldia Presidència

El Sr. Alcalde comenta les visites i gestions que s’han rea-
litzat els darrers dies i l’estat en què es troben diverses 
obres municipals; es refereix a la darrera reunió mantingu-
da amb motiu de la redacció de l’Agenda 21, el passat dia 
19 d’octubre, la reunió feta avui amb els veïns del veïnats 
de Campllong que han sol·licitat la connexió de l’aigua 
potable, per tal d’exposar els costos que es derivaran de 
l’alta dels comptadors i de comentar si cal arranjar algun 
desperfecte que s’hagi produït en l’execució de les obres.
Igualment comenta que a finals de mes s’acabaran les 
obres de construcció del magatzem municipal, situat al 
polígon industrial “Les Ferreries”, i que cal planificar ja la 
seva inauguració;  i per últim, comenta que properament 
s’iniciaran les obres del pont del Remei.
A continuació els regidors efectuen les següents inter-
vencions: 
El Sr. Xavier Esteva explica l’acord assolit amb els organit-
zadors de “Temporada Alta”, a fi que els veïns i veïnes del 
municipi puguin gaudir d’un descompte del 50% en el preu 
de les entrades dels espectacles que els interessin. 
El Sr. Esteva també comenta la reunió de presentació de 
la campanya Escenaris 08, promoguda pel Consell Co-
marcal del Gironès, en la qual es van presentar les obres 
i espectacles als quals es podrà optar i que estan subven-
cionats pel mateix Consell i la Diputació de Girona.
Seguidament el Sr. Freixas fa referència a la reunió 
mantinguda, dies passats, en el  Consell Comarcal, 
amb responsables de l’empresa de recollida selectiva 
de residus, a fi de tractar alguns problemes detectats 
en la prestació del servei com, per exemple, el rentat de 
contenidors que és molt deficient; la conclusió final va 
ser que cal esgotar el contracte i tornar a convocar con-
curs especificant els punts ara deficitaris perquè quedin 
coberts satisfactòriament.

Departament de Salut: sol·licitud de creació del 
dispensari mèdic municipal 

En els darrers anys, des de l’Ajuntament s’ha fet un esforç 
important per posar a l’abast dels veïns i veïnes del muni-
cipi els serveis públics més bàsics, amb l’objectiu prioritari 
d’avançar en el benestar de la comunitat.
En el sentit exposat, les actuacions dutes a terme han con-
sistit tant en l’establiment de nous serveis bàsics, com en 
millorar els ja existents.

En aquest estat, es considera que ha arribat el moment 
de donar un pas més per tal d’aconseguir apropar a la po-
blació aquells serveis que, tot i transcendir de l’àmbit com-

petencial exclusivament local i correspondre’n la prestació 
a altres administracions públiques, poden comportar una 
millor qualitat de vida per a tots/totes els/les residents. 
Concretament, en relació amb la sanitat pública, es creu 
imprescindible que el municipi disposi d’un consultori mè-
dic local, que eviti els desplaçaments, ara obligatoris, a 
Cassà de la Selva pel que fa a l’assistència primària.
Considerant que, un cop resti completada amb el Bisbat 
de Girona, la permuta que ha de possibilitar la disponibili-
tat, per part de l’Ajuntament de l’edifici de l’actual Rectoria, 
aquest seria un emplaçament idoni per a la ubicació del 
consultori mèdic; l’alcalde proposa i el Ple aprova sol·licitar 
del delegat territorial de Salut, o altra autoritat que corres-
pongui en aquest Departament, la previsió necessària per 
a creació en aquest municipi d’un consultori mèdic, i això 
tant en els aspectes  referits al finançament de les obres 
d’adequació dels espais i dependències oportunes, com el 
seu equipament amb material i utillatge suficient i adscrip-
ció dels professionals necessaris.”

Projecte d’obres de construcció de la xarxa de 
subministrament de gas a mitja pressió B a Camp-
llong. Aprovació, certificació i liquidació final 

L’obra corresponent al projecte titulat CONSTRUCCIÓ 
DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS A MI-
TJA PRESSIÓ B A CAMPLLONG, va ser adjudicada a 
l’empresa ELECNOR SA, per resolució del dia 23 de nov-
embre de 2006, per un import total d’execució per contrac-
te de 172.173,24€.
En aquest estat, l’obra exposada resta acabada i es va 
lliurar l’acta de recepció corresponent, en data 31 de maig 
proppassat.
Igualment, han estat quantificats els treballs efectuats, se-
gons consta en certificacions aportades i que seguidament 
es detallaran.
Així doncs, vistos els convenis subscrits amb la companyia 
GAS NATURAL SDG SA (del dia 16.02.2007) i POLINGE-
SA (el dia 20.02.2007) i les aportacions econòmiques que 
en els dos convenis s’establien per al finançament i gestió 
de la xarxa construïda; l’alcalde proposa i el Ple adopta el 
següent acord:
1r.- Aprovar les següents certificacions relatives a l’obra 
que s’ha exposat i disposar-ne el seu pagament amb cà-
rrec a la partida 06.5.602 del pressupost vigent.
Núm. 1, de data 30.04.2007
Import: 172.173,24 € (iva inclòs).
Núm. 2, de data 31.05.2007 (liquidació i extres)
Import: 2.293,89 € (iva inclòs).
2n.- Emetre les factures corresponent per a percepció de 
les aportacions acordades de les companyies abans indi-
cades i segons pactes detallats en convenis al·ludits:
GAS NATURAL SDG SA: 37.174 € (iva no inclòs)
POLINGESA: 50.292,28 (iva no inclòs)
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Projecte de construcció de nou habitatges de 
protecció oficial i nova rectoria. Aprovació i 
altres tràmits 

Per acord plenari adoptat en sessió del dia 8 de març, va 
disposar-se la constitució de la societat mercantil amb la 
denominació de “Campllong Iniciatives, SA”, com a instru-
ment municipal i amb l’objectiu social de promoció, cons-
trucció, rehabilitació, venda i lloguer d’edificis i habitatges, 
amb especial atenció a les de protecció pública.
L’expressada societat s’ha formalitzat segons escriptura 
pública autoritzada el dia vint de juny de dos mil set, pel 
notari Sr. Ramon Coll i Figa, i figura degudament inscrita  
en el Registre Mercantil. 
Com a primera actuació en matèria de política municipal 
de sòl i habitatge aborda la construcció de nou habitatges 
unifamiliars adossats en filera, a edificar sobre una finca de 
propietat municipal destinada a aquesta finalitat i es com-
pletarà l’actuació amb la construcció d’un habitatge unifami-
liar destinat a rectoria, en compliment de la contraprestació 
municipal en els termes de l’acord plenari de proposta de 
permuta amb el Bisbat de Girona, de 4 de maig de 2006.
A l’efecte indicat, el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 
26 de juliol proppassat, va aprovar inicialment el projecte 
titulat “Rectoria de Campllong”, el qual es troba en el mo-
ment actual sotmès a tràmit d’informació pública que finirà 
el proper dia 3 d’octubre.
En aquest estat, es considera convenient que per part de 
la societat “Campllong Iniciatives, SA” s’abordi la cons-
trucció, conjuntament amb els altres nou habitatges uni-
familiars, de la projectada per cedir al Bisbat de Girona, 
complint així l’obligació municipal adquirida, amb motiu de 
respondre al mateix projecte constructiu i que es pot prac-
ticar de forma simultània. 
Aquesta prestació es portaria a terme a través de la figura 
de la comanda de gestió, prevista i regulada a l’article 15 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tot aprovant el co-
rresponent conveni regulador, que suposa exclusivament 
l’execució per part de la societat privada municipal “Cam-
pllong Iniciatives, SA”, la construcció de l’habitatge i les 
actuacions procedents fins a la seva finalització, en tant 
que activitat material i sense que suposi cap transferèn-
cia de titularitat ni el seu exercici, que continua mantenint 
l’Ajuntament, administració encomanant.
En atenció del que s’ha exposat, l’alcalde proposa i el 
Ple adopta l’acord d’aprovar inicialment el projecte titulat 
“HABITATGES SOCIALS”, amb pressupost d’execució per 
contracte d’import total 1.003.177,93.- €, i sotmetre’l a ex-
posició pública pel termini de trenta dies, en acompliment 
d’allò disposat  per l’article 37.2 del Reglament d’obres 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny”.

Els reunits comenten la proposta que, seguidament, se so-
tmet a votació i resulta aprovada per unanimitat de tots els 
regidors assistents.

Ruta verda al veïnat de la Bruguera. Convoca-
tòria de licitació pública

Mitjançant resolució del dia 6 de setembre, la Junta de Go-
vern va acordar l’aprovació inicial del projecte titulat RUTA 
VERDA A CAMPLLONG FASE I, redactat per l’enginyer 
tècnic Sr. Jordi Güell i Camps, dels serveis tècnics del 
Consell Comarcal del Gironès, i amb un pressupost total 
d’execució per contracte d’import 96.435,37.- €.
En aquest estat, manca practicar el tràmit d’informació pú-
blica, si bé consta a l’expedient la conformitat de tots els 
propietaris afectats, tant pel que fa a l’execució de l’obra, 
com a l’import de la indemnització proposada per la cessió 
dels terrenys necessaris per a l’habilitació de la nova via.
Igualment, en el pressupost de l’exercici hi figura con-
signació per al finançament d’aquest projecte, a la par-
tida 07.5.600 de l’estat de despeses, per la quantitat de 
72.696,96.- €; i a la partida 07.7617 de l’estat d’ingressos, 
per import de 36.348,48.- € i en concepte de subvenció del 
mateix Consell Comarcal del Gironès. 
Atès que les bases reguladores de la subvenció esmen-
tada assenyalen com a data límit per a justificació de 
l’execució de les obres el proper dia 30 de novembre; i 
considerant el gran interès que per a aquest municipi re-
presenta la realització del projecte repetit; l’alcalde propo-
sa i el Ple aprova declarar la urgència de la contractació 
de l’obra corresponent al projecte titulat RUTA VERDA A 
CAMPLLONG FASE I, per motius d’interès públic i de con-
formitat amb les determinacions de l’art. 71 de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RDL 2/2000, 
de 16 de juny).

Despatx ordinari

L’alcalde exposa al Ple la relació de decrets i resolucions 
dictades del 26 d’abril a 19 de juliol de 2007:

Mocions urgents 

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. SUBVENCIONS 
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE GESTIÓ, 
CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS. 
SOL·LICITUD. 

Mitjançant Ordre MAH/1710/2007, de 29 de maig, publica-
da al DOGC NÚM. 4902, del dia 12 de juny, s’ha formulat 
convocatòria per al 2008/2009 per a atorgament de sub-
vencions per a la realització d’actuacions de gestió, con-
servació i recuperació d’espais fluvials. 
Atès que la Riera Seca drena el massís de les Gavarres 
i que en el seu curs la riera té uns quants punts curvilinis 
que amb les avingudes de les aigües s’erosiona fortament 
en tres punts dels seus marges. 
Vista la memòria valorada per a l’execució dels “treballs de 
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consolidació dels marges de la riera Seca de Campllong, 
redactada per l’arquitecte tècnic municipal Sr. Lluís Galià 
i Arpa, amb un pressupost d’execució per contracte de di-
vuit mil cent vint euros 18.120.- €.
Vistes les bases reguladores de la convocatòria indicada 
i considerant necessari realitzar les actuacions que es 
detallen en la memòria esmentada, l’alcalde proposa i el 
Ple aprova sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, en 
l’àmbit de la convocatòria exposada, una subvenció per al 
finançament de les obres de conservació dels marges de la 
llera pública Riera Seca al terme municipal de Campllong, 
segons detall de la memòria redactada per l’arquitecte tèc-
nic, Sr. Lluís Galià i Arpa. 

Precs i preguntes

El Sr. Alcalde comenta la reunió mantinguda amb els veïns 
de les cases aparellades del Passeig de Campllong, els 
quals van sol·licitar l’ajut del Consistori per dur a terme ac-
tuacions de millora en les façanes del conjunt d’habitatges. 
A aquest efecte el Sr. Freixas proposa de sol·licitar la 
col·laboració i assistència dels serveis tècnics del Consell 
Comarcal, per tal d’elaborar un estudi cromàtic que defi-
neixi els colors més adients a utilitzar en la restauració.
Els reunits, un cop comentada la proposta,  mostren la 
seva conformitat.
La Sra. Anna Serra informa de la propera instal·lació d’un 
compostador exclusiu per al Bar-Restaurant del Local So-
cial i informa que la idea és col·locar-lo al costat dels altres 
contenidors de recollida selectiva.
La Sra. Serra fa un breu comentari de la reunió del passat 
dia 29 de setembre, amb motiu de la presentació i de les 
primeres jornades de participació ciutadana de l’Agenda 
21 Local de Campllong. 
El Sr. Xavier Codina comenta que caldria prendre mesures 
per impedir el pas de vehicles per la ruta verda. 

Ple ordinari del 30 d’octubre de 
2007

Qüestions d’Alcaldia Presidència

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els fami-
liars dels infants nascuts al municipi en els darrers mesos. 
Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acor-
den d’adreçar la comunicació proposada pel naixement de 
Ferran Guich i Solench.

El Sr. Alcalde comenta les visites i gestions que s’han rea-
litzat els darrers dies i l’estat en què es troben diverses 
obres municipals.

Concretament el Sr. Freixas es refereix a la visita del Sr. 
Ramon Ceide, director de Serveis Territorials a Girona del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a 
qui va atendre junt amb el regidor Xavier Codina i a qui 
van plantejar, per una banda,  la possible ubicació d’un se-
màfor davant de Can Barris, per garantir la seguretat dels 
vianants que creuin en aquest punt per accedir a la ruta 
verda del Veïnat Bruguera que s’està a punt d’executar; i 
per l’altra, la necessitat d’arranjar els accessos al Veïnat 
de Can Canyet des de la carretera de Cassà i que són 
òbviament perillosos per la pujada que descriu, en aquest 
punt, l’esmentada carretera.

Ordenances fiscals 2008. Aprovació provisio-
nal, modificacions i altres

Atenent la necessitat que anualment es planteja d’adaptar 
l’esquema tributari municipal a les necessitats financeres 
de la Corporació, ajustant tant els conceptes i definicions 
de les ordenances fiscals, com les tarifes i tipus aplicables 
en els diversos impostos i taxes.
Vistos els antecedents incorporats a l’expedient, el sotasig-
nat alcalde proposa al Ple i aquest aprova provisionalment, 
la modificació de les ordenances fiscals que a continuació 
es detallaran i, concretament, el contingut i redacció dels 
articles respectius que tot seguit es transcriuen:

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

Article 4:  el seu punt 2.2 queda redactat de la següent 
manera:

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

A) Edificacions en zones urbanes residencials:
a) Sistemes d’aprofitament d’energia solar, ubicades 
en teulades, o patis de cases amb la pertinent cèdula 
d’habitabilitat. 

Elèctrica (fotovoltaiques):  a partir d’un mínim de 4kW de 
potència, el 20 % de la quota total de l’impost.

Tèrmica: 
*Instal·lacions per a ACS exclusivament amb rendiment mí-
nim que cobreixi el 75% de les necessitats de l’habitatge: 
7% de la quota total de l’impost.
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*Instal·lacions per a ACS, amb rendiment mínim que co-
breixi el 75% de les  necessitats de l’habitatge en aigua 
calenta i, també, per a climatització,  amb un rendiment 
mínim de valor energètic que cobreixi el 50% de les ne-
cessitats de l’habitatge amb calefacció: 20% de la quota 
total de l’impost.

b) Sistemes d’aprofitaments d’aigües plujanes de l’edifici: 
Instal·lacions que comportin aprofitaments mínim de 
0’25m3/m2:  20 % de la quota total de l’impost. 
Instal·lacions que no assoleixin l’aprofitament  mínim in-
dicat de 0’25m3/m2 de coberta:  el  percentatge (%) de 
bonificació a aplicar es calcularà prorratejant-lo proporcio-
nalment respecte del coeficient del 20% fixat al paràgraf 
precedent.

B) Finques rústiques:
20 % de la quota total de l’impost, sempre que complexin 
els paràmetres establerts en el apartat A Edificacions en 
zones urbanes
L’aplicació de totes  les bonificacions regulades en l’anterior 
epígraf 4.2.2, restarà condicionada a què les instal·lacions 
s’hagin realitzat amb materials i productes que disposin 
d’un distintiu de garantia, segons especificacions de l’art. 
6.2 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regu-
la l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis.

Article 7:  queda redactat de la següent manera:

“Tipus de gravamen.

Dins del límits marcats per l’art. 73 de la Llei d’hisendes 
locals, es fixen els tipus de gravamen següents:
Béns de naturalesa urbana: 0’57
Béns de naturalesa rústica: 0’40”

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

 Article 5:  queda redactat de la següent manera:

“Base Imposable, liquidable, tipus de gravamen i quota.

1.- La base imposable de l’impost ve determinada per la 
classe de vehicle i la seva potència capacitat.

2.- L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de 
tarifes anuals:

POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLES QUOTA €

 

A) TURISMES:

De menys de 8 cavalls fiscals 17,42

De 8 a 12 cavalls 47,08

de 12 a 16 cavalls 99,50

de 16 a 19,99 cavalls 124,02

de mes de 20 cavalls 154,94

 

B) AUTOBUSOS:

 

De menys de 21 places 115,33

de 21 a 50 places 164,14

De més de 50 places 205,09

 

C) CAMIONS:

 

De menys de 1000 kg de càrrega útil 58,46

De 1000 a 2999 kg de càrrega útil 115,33

de 2999 a 9999 kg de càrrega útil 164,14

De més de 9999 kg de càrrega útil 205,17

 

D) TRACTORS:

 

De menys de 16 cavalls fiscals 24,37

De 16 a 25 cavalls fiscals 38,40

De més de 25 cavalls fiscals 115,33

 
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROS-
SEGATS
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

De menys de 1000 kg de càrrega útil 24,37

De 1000 a 2999 kg de càrrega útil 38,40

De més de 2999 kg de càrrega útil 115,33

 

F) ALTRES VEHICLES:

 

Ciclomotors 6,03

Motocicletes fins a 125 cc. 6,03

Motocicletes de més a 125 fins a 250 cc 10,39

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc. 20,90

Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc. 41,87

Motocicletes de més de 1000 cc. 83,80

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

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, OBRES I 
INSTAL·LACIONS

Article 6: queda redactat com segueix:

“El tipus de gravamen serà del 3%.”
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Article 8.2:  sobre bonificacions, queda redactat com 
segueix:

CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES REFE-
RIDES A APLICACIÓ DE CRITERIS D’ECOEFICIÈNCIA I 
ESTALVI ENERGÈTIC:

“8.2.1- Construccions, obres i instal·lacions que s’executin 
de forma NO simultània a les d’edificació:

a) Sistemes d’aprofitament d’energia solar 
Elèctrica (fotovoltaiques): es bonificarà el  90 % de la quo-
ta 
Tèrmica: es bonificarà el 90 % de la quota.

b) Sistemes d’aprofitaments d’aigües pluvials: es bonifi-
carà el 90 % de la quota.

8.2.2- Construccions, obres i instal·lacions que s’executin 
de forma simultània i conjunta a les d’edificació:

A) HABITATGES:
a) Sistemes d’aprofitament d’energia solar 
Elèctrica (fotovoltaiques)a partir d’un mínim de 4 kw:  20 % 
de la quota total de l’impost.
Tèrmica: 
*Instal·lacions per a ACS exclusivament amb rendiment 
mínim que cobreixi el 75% de les necessitats de l’habitatge 
en aigua calenta: 7% de la quota total de l’impost
*Instal·lacions per a ACS, amb rendiment mínim que co-
breixi el 75% de les                   necessitats de l’habitatge en 
aigua calenta i, també, per a climatització, amb rendiment 
mínim que cobreixi el 50% de les necessitats de l’habitatge 
en calefacció: 20% de la quota total de l’impost. 

b) Sistemes d’aprofitaments d’aigües plujanes de l’edifici: 
Instal·lacions que comportin aprofitaments mínim de 0’25m3/
m2 de coberta:  20 % de la quota total de l’impost. 
Instal·lacions que no assoleixin l’aprofitament  mínim indicat 
de 0’25m3/m2 de coberta:  el  percentatge (%) de bonificació 
a aplicar es calcularà prorratejant-lo proporcionalment res-
pecte del coeficient del 20% fixat al paràgraf precedent.

B) CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS SITUADES EN 
SÒL URBÀ INDUSTRIAL I INSTAL·LACIONS AGRÍCO-
LES I RAMADERES

a) Sistemes d’aprofitament d’energia solar : 
Instal·lacions que comportin ocupació de coberta igual o 
superior a 0’40m2/m2: 
Elèctrica (fotovoltaiques):   20 % de bonificació sobre la 
quota total
Tèrmica:  20 % de bonificació sobre la quota total

Instal·lacions que NO assoleixin el paràmetre mínim 
0’40m2/m2 d’ocupació de coberta:  l’import de la bonificació 
resultarà de prorratejar proporcionalment el percentatge 
màxim del 20%, establert al paràgraf anterior, respecte de 
l’ocupació real de la coberta en el cas concret.

 b) Sistemes d’aprofitaments d’aigües plujanes de l’edifici:
Instal·lacions que assoleixin un rendiment mínim de 
0’25m3/m2: 20 % de bonificació sobre   la  quota total
Instal·lacions que NO assoleixin un rendiment mínim de 
0’25m3/m2:  el  percentatge (%) de bonificació a aplicar 
es calcularà prorratejant-lo proporcionalment respecte del 
coeficient del 20% fixat al paràgraf precedent. 

8.2.3- Construccions, obres i instal·lacions específiques 
per a producció energètica: 
Se suprimeix la bonificació.

L’aplicació de totes  les bonificacions regulades en l’anterior 
epígraf 8.2 restarà condicionada a què les instal·lacions 
s’hagin realitzat amb materials i productes que disposin d’un 
distintiu de garantia, segons especificacions de l’art. 6.2 del 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció 
de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Les bonificacions detallades en els diferents punts del 
paràgraf 8.2.2. A), pel que fa als HABITATGES, i B), quant 
a NAUS INDUSTRIALS I INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES 
I RAMADERES, són compatibles i poden concórrer en un 
mateix supòsit, però limitant-se el seu valor màxim al 30 % 
del total de la quota liquidada en el cas d’HABITATGES i 
al 20% del total de la quota liquidada en les NAUS INDUS-
TRIALS I INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES I RAMADERES 

En tot els casos previstos, l’atorgament de la bonificació 
només procedirà respecte d’aquells elements instal·lats 
que superin els mínims determinats com a obligatoris per 
la legislació vigent (Codi tècnic de l’edificació...).

La sol·licitud per gaudir de les bonificacions indicades, pre-
vistes al paràgraf 8.2.2 A) i B), caldrà plantejar-la en el mo-
ment de sol·licitar la  preceptiva llicència urbanística, si bé 
el seu reconeixement i atorgament no procedirà fins que, 
mitjançant inspecció i informe dels serveis tècnics munici-
pals, resti acreditada l’efectiva instal·lació dels elements 
corresponents als criteris d’ecoeficiència i estalvi energètic 
previstos en el projecte tècnic.” 

Article 8.4: queda redactat com segueix

“CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS O OBRES QUE 
AFAVOREIXIN LES CONDICIONS D’ACCÉS I HABITA-
BILITAT DELS DISCAPACITATS, és necessari per al seu 
reconeixement l’informe favorable o acreditació lliurada 
pels serveis d’assistència social primària, de la UBASP del 
Consell Comarcal del Gironès: 95% de la quota.”
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Article  11.1: queda redactat com segueix

“Gestió:
Quan se sol·liciti la llicència preceptiva, o quan no s’hagi 
sol·licitat, concedit o denegat encara aquesta llicència, s’iniciï 
la construcció d’obra o instal·lació, i previ  informe dels serveis 
tècnics municipals quant a la determinació de la base impo-
sable inicial, es practicarà liquidació provisional de l’impost, la 
qual serà oportunament comunicada a l’interessat a efectes 
del seu ingrés en el termini reglamentari.

L’anterior pagament s’estableix com a requisit previ a 
l’atorgament de la llicència urbanística.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA 
TAXA PEL SERVEI DE CEMENTIRI.

Article 5: queda redactat de la següent manera:

“La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la se-
güent tarifa:
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol:  750,00.- € 
Concessió temporal d’un nínxol:  250,00.- € 
Conservació cementiri: per cada nínxol:  18,00.- €”   

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS UR-
BANS.

Article 4:  queda redactat de la següent manera:

“Quota tributària:

La quota tributària és determinarà per aplicació de la tarifa 
següent:
Concepte            €
4.1 Habitatges  en sòl urbà    132’55
4.2 Comerços i altres activitats sòl urbà  132’55   
4.3 Habitatges sòl no urbanitzable   95’15   
4.4 Comerços i altres activitats en sòl no urbanitzable   
     95’15  
4.5 Contenidors per a un sol usuari particular o activitat   
        1.767’70 (per cada unitat i any)
4.6 Contenidors d’utilització mixta (per cada unitat i any) 
       1.064’80
4.7 Contenidor de recollida selectiva d’envasos i cartró 
que tinguin una utilitat privada (per unitat i any)

66’00  
4.8  Contenidors d’orgànica per a un sol usuari (unitat / any)
  883’85
(Ús obligatori per a  aquells que disposin de contenidor de 
rebuig d’ús exclusiu i produeixin residus orgànics: restau-
rants, etc.)
4.9 Contenidors d’orgànica d’utilització mixta
   441’92 (per cada unitat i any) 

Article 5: queda redactat de la següent manera: 

“Bonificacions subjectives.

5.1. En funció de la tarifa concreta que li resulti aplicable, 
els subjectes passius podran gaudir d’una bonificació pels 
imports que al final es detallen, sempre que s’acompleixin 
els següents requisits:

Formalització, pel subjecte passiu, d’escrit de compromís 
de complir i fer complir rigorosament els criteris de selecció 
de residus per tipus, inclosa la fracció orgànica, que haurà 
de completar-se amb l’assistència anual, d’almenys un 
membre de la unitat familiar, a un curs d’educació ambien-
tal que s’organitzarà a aquest efecte des de l’Ajuntament.

En cas d’habitatges ocupats  en règim de lloguer o per 
persones que no en siguin els seus propietaris, per tal 
que aquests puguin gaudir de la bonificació caldrà que 
els requisits determinats al punt precedent –formulació de 
compromís i seguiment del curset– siguin complimentats 
per un dels residents a l’habitatge  o membre de la unitat 
familiar que hi visqui.
Per la seva banda, el propietari haurà de comprometre’s a 
repercutir als inquilins únicament l’import de la quota efec-
tivament satisfeta i amb deducció de l’import de la bonifi-
cació corresponent.

Imports de la bonificació:

Tarifa aplicable                                   €
5.2.1. Habitatges  en sòl urbà   25,00.-
5.2.2. Comerços i altres activitats sòl urbà       25,00.-
5.2.3. Habitatges sòl no urbanitzable  25,00.-
5.2.4. Comerços i altres activitats en sòl no urbanitzable
 25,00.-
5.2.5. Contenidors per a un sol usuari particular o activitat
 330,00.- (per cada unitat i any)
5.2.6. Contenidors d’utilització mixta (per cada unitat i any)
 165,00.-
5.2.7. Contenidor d’orgànica per a un sol usuari                               

165,00.-
5.2.8. Contenidor d’orgànica d’utilització mixta                              

87,50.- (per cada unitat i any)

Aquestes bonificacions es podran augmentar en un 50% 
si es dóna la circumstància, i així s’acredita, que el 100% 
dels integrants de la unitat familiar majors de 12 i menors 
de 70 anys han assolit la formació necessària en matèria 
d’educació mediambiental mitjançant l’assistència a un 
dels cursos organitzats des de l’Ajuntament en els últims 
cinc anys i que almenys un dels membres de la unitat fa-
miliar ha participat en el darrer curs impartit.

5.2 Podran gaudir d’una bonificació d’import 40.-€ sobre 
la quota que els correspongui, els subjectes passius que 
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acreditin l’ús de sistemes ecològics de tractament de la 
fracció orgànica de les deixalles domèstiques tipus com-
postadors, femers, etc. entenent-se com a tal femer aquell 
degudament legalitzat i complidor amb la normativa vigent, 
fet amb dejeccions de bestiar gran (vaques, cavalls, etc), 
el volum de les quals superi el de les deixalles orgàniques 
domèstiques.

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

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

5.4 Les bonificacions hauran de ser sol·licitades  pels inte-
ressats o interessades abans 
del dia 15 de març de l’any que es tracti.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 - ESCALA D’ÍNDEX DE 
L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Annex de classificació de les vies públiques: queda redac-
tat com segueix: 
  
“1a Categoria
Carrers sector industrial “les Ferreries”: 
Carrer camí de Fornells
Carrer camí de Riudellots
Carrer de la Riera
Carrer de Cal Xurlo
Carrer de les Feixas Magres

      
2a Categoria 
Carrer de l’Església
Carrer de Can Pou

3a Categoria
Resta de vies públiques del terme municipal”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10: TAXA OCUPACIÓ DO-
MINI PÚBLIC

Article 2: queda redactat com segueix

“Fet imposable.
Estarà constituït per:
La realització de qualsevol aprofitament amb els següents 
elements: pals, cables, per mòduls, caixes de derivació o 

de registre, aparells de venda automàtica o altres similars, 
que s’estableixin a la via pública el seu subsòl o vol.
L’ocupació temporal amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres 
instal·lacions anàlegs.
L’obertura de sondatges, rases o anàlegs a carrers, vore-
res, camins, carreteres i altres vies públiques.
L’escampament de terres o altres materials en la via públi-
ca (vorera o calçada).”

Article 4 – Normes de Gestió.

Se suprimeix el penúltim paràgraf relatiu als aprofitaments 
a càrrec d’empreses explotadores de serveis o subminis-
traments d’interès general, que afectin la generalitat o una 
part del municipi, que passen a estar regulats en una orde-
nança específica (núm. 15).

Article 7:  queda redactat com segueix:

“Les tarifes aplicables són les que seguidament es deta-
llen:

A) OCUPACIÓ TEMPORAL AMB MERCADERIES, MATE-
RIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUN-
TALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS O APRO-
FITAMENTS ANÀLEGS:

Per cada m2 o fracció i dia (durant els primers 30 dies).... 0,15.- €

Per cada m2 o fracció i mes o fracció de mes .................. 5,00.- €

(a partir del 31è dia d’ocupació)

Quota mínima de............................................................. 20,00.- €    

Grues, pel vol del braç, per m2 o fracció semestre ........... 0,65.- €    

B) ESCAMPAMENT DE TERRES O ALTRES MATE-
RIALS:

Per cada m2 o fracció i dia (durant els primers 30 dies) ... 0,15.- €

Per cada m2 o fracció i mes o fracció de mes .................. 5,00.- €

 (a partir del 31è dia d’ocupació) 

Quota mínima de............................................................. 20,00.- €    

Grues, pel vol del braç, per m2 o fracció semestre ........... 0,65.- €    

TANCAMENT TOTAL O PARCIAL DE CARRERS:

Tancament parcial del carrer: 35,00.- € mitja jornada (matí 
de 8 a 14 h; o tarda de 15 a 20 h)
Tancament total del carrer: 70,00.- € mitja jornada (matí de 
8 a 14 h; o tarda de 15 a 20 h)

La llicència per a tancament de carrers s’haurà de sol·licitar 
a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 24 hores res-
pecte del moment en què es vulgui dur a terme, si és par-
cial; o de 48 hores, si el tancament és total.
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D) OBERTURA DE SONDATGES, RASES O ANÀLEGS A 
CARRERS O VORERES:
  paviment  paviment asfàltic o altre 
   terra   material de construcció

Fins a 5 m2     4,50   euros         6,50   euros

Per cada m2 o fracció que excedeixi de 5 m2

    1,30   euros  2,30   euros

E) OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOLADA:

   Unitat  euros/any
Riells   ml  0,060101
Pals de ferro  unitat             1,202024
Pals de fusta  unitat  0,601012
Cables   ml  0,012020
Per mòduls  parell  0,601012 

Caixes d’enregistrament            unitat  0,300506
Bàscules   unitat 6,010121
Aparells automàtics  unitat 6,010121

F) TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Nucli urbà … … … …3’005061.- euros/m2 o fracció/mes.
Quota mínima     … … … …. 12’020242.- euros/mes.

G) ANUNCIS O CARTELLS FIXOS VISIBLES DES DE LA 
VIA PÚBLICA

de superfície inferior a 1 m2       36,060726.-euros/m2/any
de 1 a 2 m2….………...........…...  30,050605.-  “  “/m2/any
de 2 a 5 m2…………………..........24,040484.-  “  “/m2/any

de 5 a 10 m2……………….......... 21,035424.-  “  “/m2/any
de 10 a 20 m2 ……………………..18,030363.-  “  “/m2/any
de 20 a 30 m2 ……………………..16,527833.-  “  “/m2/any
de superfície superior a 30 m2 ....15’025303.-  “  “/m2/any”

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

Article 4.2 paràgraf A):  queda redactat de la següent ma-
nera:

“Expedients ambientals:
Paràgraf A:  Per a la tramitació completa de tot 
l’expedient:

A-1) Autorització ambiental (annex I, Decret 136/99, de 18 
de maig)  i llicència ambiental (annex II.1, Decret 136/99, 
de 18 de maig):
Fins a 100 m2 ……………. 420.70 €  

De 101 m2 a 500 m2 …….. 631.10 €
De 501 m2 a 1000 m2 …… 841.40 € 
De més de 1000 m2 …......1.051’80 €

A-2) Llicència ambiental (annex  II.2, Decret 136/99, de 
18 de maig):
Fins a 100 m2 ……………. 570.70 €     
De 101 m2 a 500 m2 ……..  781.11€
De 501 m2 a 1000 m2 ……  991.40 €+0.10€/m2 en els 
espais coberts
De 501 m2 a 1000 m2 ……  991.40 €+0.05€/m2 en els 
espais descoberts
De més de 1000 m2 …......1.201’80 €+0.10€/m2 en els 
espais coberts
De més de 1000 m2 …......1.201’80 €+0.05€/m2 en els 
espais descoberts

A-3) En el cas que al llarg de la tramitació de qualsevol ex-
pedient es formulin al·legacions que requereixin l’informe de 
la Ponència Ambiental del Consell Comarcal del Gironès, la 
tarifa aplicable s’incrementarà en l’import de 150,00 €.
 
Article 4.2 paràgraf E):  s’hi afegeix el següent paràgraf:

Quan el tràmit a realitzar requereixi l’informe de la Ponèn-
cia Ambiental del Consell Comarcal del Gironès, la tarifa 
aplicable s’incrementarà en l’import de 150,00 €.

Article 4.2 paràgraf F): s’hi afegeix el següent paràgraf:

Quan el tràmit a realitzar requereixi l’informe de la Ponèn-
cia Ambiental del Consell Comarcal del Gironès, la tarifa 
aplicable s’incrementarà en l’import de 150,00 €.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12: TAXA PEL SERVEI DE 
CLAVEGUERES

Base imposable i determinació de la quota:  quedarà re-
dactat com segueix:

Habitatges, locals, establiments, etc. ocupats i/o en funciona-
ment i que disposin de subministrament domiciliari d’aigua:

Es prendrà com a base, el preu total anual facturat –sense 
impostos– a cada contribuent pel volum d’aigua consumit 
en l’exercici immediatament anterior, segons resum i da-
des de facturació de la companyia que gestioni el servei.

Sobre el preu indicat s’aplicarà els següents percentatges:
Us residencial exclusiu: 25 %
Us comercial o mixta –residencial i comercial–: 35 %

Habitatges, locals, establiments, etc. ocupats i/o en funciona-
ment  que no disposin de subministrament domiciliari d’aigua:
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Es prendrà com a base la mitjana del preu total facturat  
per consum d’aigua potable del servei públic, segons re-
sum de facturació en l’exercici immediatament anterior, 
amb referència a la zona que correspongui i per als ma-
teixos usos amb un coeficient regulador del 1’25.

Sobre la mitjana indicada s’aplicarà el percentatge del 25 
% o el 35 % atenent a la tipologia d’ús (residencial exclusiu 
o comercial/mixta)

La fórmula a aplicar serà, per tant, la següent: (preu mig 
zona x 1’25)x percentatge aplicable (25 o 35%).

Habitatges, locals, establiments, etc. desocupats i/o sense 
funcionament que no disposin de subministrament domi-
ciliari d’aigua:

Es prendrà com a base el preu corresponent al consum 
mínim fixat en relació amb el servei de subministrament 
d’aigua potable o, en el seu defecte, el corresponent a 
l’establert per al Bloc I en les tarifes del mateix servei. 

La quota a satisfer serà d’import equivalent al preu que 
correspongui als supòsits esmentats, segons tarifes del 
servei de subministrament d’aigua repetit i es computarà  
el preu de quatre períodes trimestrals.

Quota mínima:  us residencial exclusiu: 20 €; us comercial/
mixt: 40 €”.

Segon.- APROVAR provisionalment l’ordenança fiscal 
núm. 15, reguladora de la TAXA PER APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER PART 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUB-
MINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL.

Tercer.- Exposar al públic aquesta resolució, de conformi-
tat amb el que disposa l’art. 17.1 del Text Refós de la Llei 
d’hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març), a l’objecte 
que els interessats puguin examinar l’expedient  i formular, 
si s’escau, les reclamacions oportunes.

Quart.- L’aprovació provisional s’entendrà elevada a defi-
nitiva si no es produeixen  reclamacions, i es procedirà, en 
aquest cas, directament, a la publicació íntegra en el BOP 
d’aquest acord.

Cinquè.- Un cop finalitzats els tràmits exposats, la nova 
ordenança i els altres canvis i modificacions aprovades 
s’aplicaran a partir del primer de gener de 2008 i regiran per 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació expressa.

Expedient de modificació de crèdits pressu-
postaris 3/2007. Aprovació provisional

“Vist l’informe precedent i donada la necessitat de reajus-
tar les previsions inicialment efectuades en el pressupost 
en el capítol d’inversions i d’efectuar diverses despeses 
amb càrrec a  partides concretes, l’alcalde proposa al Ple, 
que ho aprova, modificar determinats crèdits. 

Contractació d’un préstec amb Caixa d’Estalvis 
i Pensions de Barcelona “la Caixa”

Atès que en la modificació del pressupost 3/2007, actual-
ment en tràmit, s’hi preveu la contractació d’un préstec per 
import de 396.854,00€, amb destinació al finançament de 
diferents operacions de capital de l’estat de despeses.
Atès que, amb la voluntat d’agilitar-ne la formalització i 
possibilitar l’execució de les obres referides, s’ha incoat el 
pertinent expedient en el qual hi consta la sol·licitud plan-
tejada a tres entitats bancàries, en les quals aquesta Cor-
poració hi té fons dipositats, a fi que formulessin ofertes de 
condicions  per a l’operació a contractar.
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora munici-
pal sobre règim legal i normativa aplicable a la contracta-
ció d’operacions de crèdit i tràmits que cal complimentar.
Examinades les dues propostes aportades i aplicant cri-
teris econòmics; l’alcalde proposa i el Ple aprova con-
tractar amb Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la 
Caixa”, oficina de Cassà de la Selva, un préstec d’import 
396.854,00.- € per al finançament parcial de les inversions 
previstes en el pressupost municipal de l’actual exercici.
L formalització del préstec detallat es comunicarà a la Direcció 
General de Política Financera en el termini hàbil a l’efecte.”

Despatx ordinari 

El Sr. Freixas informa  al Ple la relació de decrets i resolu-
cions dictades del 30 d’agost al 25 d’octubre de 2007.

Mocions urgents 

SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
L’ASSUMPCIÓ DE LA TITULARITAT DEL CAMÍ PÚBLIC 
QUE ENLLAÇA ELS MUNICIPIS DE FORNELLS DE LA 
SELVA I SANT ANDREU SALOU EL QUAL TAMBÉ AFEC-
TA ELS TERMES MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA 
SELVA I CAMPLLONG.

Atès que el camí públic que enllaça els municipis de For-
nells de la Selva i Sant Andreu Salou, afecta igualment els 
termes municipals de Riudellots de la Selva i Campllong, 
absorbeix habitualment un trànsit de vehicles molt intens, 
com a conseqüència d’haver esdevingut ruta alternativa 
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respecte d’altres vies més importants i que pateixen pro-
blemes de saturació i col·lapse, com la C-25 (Aeroport- 
Cassà de la Selva), C-65 (al seu pas per Llambilles), la 
N-II, i la Gi-672 (a Caldes de Malavella).
Atès que els municipis esmentats realitzen les obres oportunes 
de millora i  manteniment de la calçada i del camí, les quals 
comporten unes importantíssimes despeses tot i que, com 
s’ha dit en el paràgraf precedent, el trànsit de vehicles que hi 
circula té en la seva majoria origen en altres poblacions.
Considerant, alhora, altres problemes que es deriven del gran 
volum de trànsit exposat, com la necessària senyalització; per 
tal de facilitar-ne la gestió i, alhora, descarregar les corpora-
cions locals indicades dels costos exposats; el sotasignat alcal-
de proposo al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:
PRIMER.- Ratificar la urgència d’aquesta moció.
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que assumeixi 
la titularitat del camí públic al·ludit en tot el seu traçat.
TERCER.- Traslladar aquest acord a als municipis es-
mentats a efectes de ratificació, si s’escau.
QUART.- Facultar l’Alcalde-President, Sr. Lluís Freixas i 
Vilardell, per formalitzar la petició oportuna davant la Dipu-
tació de Girona i realitzar les actuacions i gestions adients 
per tal d’aconseguir la cessió interessada.” 
Els reunits comenten la proposta que, seguidament, se so-
tmet a votació, que resultant aprovada per unanimitat de 
tots els regidors assistents.

Precs i preguntes

Obert debat per l’Alcaldia, es produeixen les següents in-
tervencions:
La Sra. Anna Serra i Serra intervé i informa els regidors de 
l’organització per l’Agència Catalana de l’Aigua d’uns semi-
naris per promoure la “cultura de l’aigua” i en els quals parti-
cipen un ampli ventall d’entitats, administracions, particulars, 
etc. Indica que es tracta d’unes reunions molt ben organitza-
des i interessants  i que ara s’entra en la fase de tallers, que 
comporten una assistència més generalitzada i pregunta si hi 
ha algú més dels membres corporatius que desitgi participar-
hi; que les reunions tenen una durada de tres hores i que 
facilitarà documentació informativa a qui ho desitgi.
La mateixa regidora explica l’oportunitat de facilitar, des 
d’alguna de les fusteries del poble, encenalls per als com-
postadors que instal·lin els restaurants, donat que així ho 
requereix el seu bon funcionament, atesa la tipologia dels 
residus que s’aboquen en els establiments esmentats.
L’alcalde respon que també se’ls pot facilitar restes vege-
tals de les podes dels espais públics; que, en aquest sen-
tit, es pot donar ordre al personal de manteniment perquè 
un cop a la setmana els en porti.
El regidor Sr. Xavier Fuentes dóna compta de la memòria 
d’activitats del projecte racó, de la necessitat de justificar-
les amb factures i de la programació de noves activitats 
per a l’any 2008 i que comprendrien, entre altres, cursos 
de cuina, maquillatge, ratafia, etc.

El Sr. Xavier Esteva exposa els problemes detectats per a la 
recepció del canal “DIGITAL PLUS”, per fer-ho en obert per 
veure el futbol i les pel·lícules al Local Social; que sembla ser 
que el repetidor no funciona i que s’està a l’espera de la res-
posta de SOGECABLE, respecte de com s’ha de solucionar.
La Sra. Anna Bancells comenta la possibilitat de cobrar un 
preu als participants de la caminada popular que s’està 
preparant i que el que es recapti serveixi per fer-los un pe-
tit obsequi. Que també es podria valorar l’oportunitat que 
l’activitat fos gratuïta per als residents al municipi.
Els reunits comenten l’anterior proposta i coincideixen en 
l’oportunitat que els actes siguin gratuïts per als residents, 
especialment els adreçats al públic infantil i que, si de cas, 
per als no residents es podria establir un preu simbòlic, tot 
i que això és complicat de gestionar pel fet d’haver d’exigir 
entrades o tiquets, etc.

Ple ordinari del 4 de desembre de 
2007

Qüestions d’Alcaldia Presidència

El Sr. Alcalde informa de la visita mantinguda el passat dia 
22 de novembre amb el president de la Diputació de Giro-
na, Sr. Enric Vilert, en la qual es va tractar de la possibilitat 
d’incrementar els ajuts que cada any atorga l’administració 
provincial per al finançament de la Fira de Primavera. El 
Sr. Vilert manifesta compromís en aquest sentit.
Continua el Sr. Freixas al·ludint la reunió mantinguda amb 
el Sr. Jaume Sitjà i Rovira, igualment diputat provincial de 
l’Àrea d’Acció Territorial, per tal de tractar sobre la possibi-
litat de traspàs de la titularitat del camí públic de Fornells 
de la Selva a Sant Andreu Salou, que el Ple municipal va 
acordar en sessió del dia 30 de novembre proppassat. 
Donat que la resposta del Sr. Sitjà va ser negativa i ate-
nent al gran nombre d’accidents que s’hi produeixen com a 
conseqüència dels nombrosos vehicles que hi circulen, el 
Sr. Alcalde exposa que considera absolutament necessari 
d’adreçar-se a les altres administracions amb competència 
en temes de trànsit i carreteres i palesar-les-hi que el camí 
indicat, per les seves dimensions, traçat i altres caracterís-
tiques, no pot assumir el trànsit intensíssim que s’hi enre-
gistra i que és causat pel mal estat i col·lapse d’altres vies 
de comunicació pròximes (N-II, carretera C-65), respecte 
de les quals ha esdevingut pas alternatiu per a accés i sor-
tida de la ciutat de Girona i, sobre tot, reclamar-los les me-
sures adients per solucionar aquest gravíssim problema, i 
rebutjar qualsevol responsabilitat que per als ajuntaments 
afectats pugui derivar-se d’accidents o danys que puguin 
patir tant persones com béns.
Els reunits manifesten conformitat amb les argumenta-
cions plantejades per l’Alcaldia i per unanimitat acorden 
facultar àmpliament el Sr. Freixas per tal que dugui a terme 
les actuacions adients en el sentit exposat i, igualment, 
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demanar al Consell Comarcal del Gironès que gestioni en 
nom dels municipis afectats les reclamacions pertinents 
davant del Ministerio de Fomento, pel que fa a la malmesa 
de bens públics municipals –camins– causada pel pas de 
camions i altra maquinària pesant provinent de les obres 
de desdoblament de la N-II. 
El Sr. Alcalde informa que en els propers dies s’instal·laran en 
el camí de Fornells sis senyals nous de limitació de velocitat a 
60 km, amb format que inclou advertiment suplementari amb 
la paraula “recordeu”, i també dos senyals amb limitació de 
velocitat a 40 km, al camí del Veïnat de Can Bosch .

Projecte de Ruta Verda al Veïnat de la Brugue-
ra-Fase 1

En sessió del dia 27 de setembre proppassat, aquest Ajun-
tament va acordar la declaració d’urgència de la contrac-
tació de les obres corresponents al projecte titulat RUTA 
VERDA A CAMPLLONG-FASE 1 i efectuar-la mitjançant 
licitació pública en procediment de concurs.
Complimentats els tràmits adients, la Mesa de contracta-
ció designada, segons plec de condicions juridicoadminis-
tratives particulars, aprovat en la mateixa sessió, ha elevat 
proposta d’adjudicació a favor de la companyia GER-
MANS CAÑET XIRGU SL - NIF B-17537812 i pel preu de 
81.006’55 €. El Ple declara vàlida la proposta i aprova per 
unanimitat la despesa. 

Ruta verda. Afectació de finques particulars. Aprovació 
d’indemnitzacions i pagament 

Vist el projecte “Ruta verda al veïnat de la Bruguera de 
Campllong-Fase 1”, aprovat inicialment per acord de la 
Junta de Govern en data 6 de setembre de 2007, el qual 
comporta l’ocupació de finques particulars i la seva afecta-
ció al domini públic local.
Vist l’informe lliurat al respecte per la tècnica municipal, Sra. 
Patricia Montesinos i Cerro, en data d’avui, determinant les 
afectacions exposades i l’import de les indemnitzacions que 
correspon de reconèixer als propietaris dels terrenys, en apli-
cació dels mateixos preus fixats en relació amb altres afecta-
cions per obres públiques executades recentment en aquest 
poble (Portada d’aigua potable als veïnats de Campllong). 
Atenent el contingut de les manifestacions de conformitat 
formulades per part dels propietaris afectats, mitjançant 
compareixences formalitzades, relatives tant a la cessió 
de terrenys per a la seva destinació a vialitat pública, com 
a les indemnitzacions proposades, el Ple aprova per una-
nimitat acceptar la cessió de les superfícies detallades, 
totes confrontants amb el camí públic de la Bruguera, 
que restaran incorporades al domini públic municipal 
amb l’objectiu exclusiu de destinar-les a vial de via-
nants i per a bicicletes (ruta verda), i disposar el paga-
ment de les quantitats corresponents. 

Expedient de modificació de crèdits pressu-
postaris. Aprovació provisional

Vist l’informe d’intervenció de data 28 de novembre pro-
ppassat i, donada la necessitat d’efectuar diverses despe-
ses amb càrrec a altres partides, el Ple aprova provisional-
ment l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris 
núm. 4/2007, a finançar amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria de despeses generals resultant de l’exercici an-
terior i anul·lació/baixes de crèdit de partides. El total de 
l’import a suplementar és de 82.202,83 €.

Projecte de construcció de la nova rectoria. 
Aprovació definitiva

El Ple municipal, en sessió del proppassat dia 26 de juliol, 
va acordar l’aprovació inicial del projecte titulat “Rectoria de 
Campllong”, i sotmetre’l seguidament a informació pública 
pel termini de trenta dies. El període d’exposició pública 
va finalitzar el dia 27 de setembre, i no s’ha presentat cap 
al·legació al respecte. En conseqüència, en aquest estat, 
procedeix de continuar els tràmits corresponents, per la 
qual cosa, l’alcalde proposa i el Ple aprova per unanimitat 
aprovar definitivament el projecte de la nova rectoria.

Moció d’adhesió a la manifestació del dia 1 de 
desembre

Catalunya té un dèficit d’infraestructures evident. Aquest 
dèficit està provocat, en la seva immensa majoria, per 
una manca d’inversió al llarg del temps, pels successius 
governs a Madrid, que no han invertit a Catalunya el per-
centatge corresponent en infraestructures. 
Davant la reiterada fallida de les infraestructures a Ca-
talunya, cal cercar solucions i cal que els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya manifestem el nostre rebuig a 
aquesta situació. 
És l’hora que s’acabi el maltractament sistemàtic i conti-
nuat a la societat catalana. El menyspreu i el passotisme 
amb que la ministra espanyola Magdalena Álvarez tracta 
una qüestió importantíssima per al benestar dels catalans i 
catalanes ha de tenir com a resposta la mobilització popu-
lar. Des de Catalunya cal que es gestionin les infraestruc-
tures, els catalans i les catalanes han de poder decidir quin 
model nacional d’infraestructures i de mobilitat volen. Cal 
trencar la dependència, que significa ineficàcia i menys-
preu cap a les necessitats i les decisions de la ciutadania 
del nostre país, pensada i al servei dels interessos centra-
listes de l’Estat Espanyol. El dèficit inversor, un sistema de 
finançament injust i l’espoli fiscal són, en aquest sentit, els 
principals elements que ens porten al carreró sense sorti-
da d’uns serveis i unes xarxes públiques d’ínfima qualitat. 
Catalunya té una xarxa viària, especialment la secundària, 
deficient, i més d’un terç dels peatges de tot l’Estat.
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Les infraestructures aeroportuàries, peça clau per al desen-
volupament nacional en el context global, han d’estar ges-
tionades des del territori i no al servei, de nou, d’un sistema 
centralitzat al servei d’un únic aeroport de primera, Barajas.
El model de mobilitat i la xarxa viària i d’infraestructures 
que reivindiquem ha d’estar al servei i a l’interès general 
de les ciutadanes i els ciutadans de tota Catalunya i amb 
criteris d’equilibri territorial. La societat es mereix un ser-
vei de transports públics de persones i de mercaderies de 
qualitat i de proximitat. 
En relació als antecedents exposats. l’alcalde proposa i el 
Ple aprova per unanimitat donar suport a la manifestació 
convocada el passat dia 1 de desembre a les 17 h a la Plaça 
Catalunya, sota l’eslògan de: “Som una nació i diem prou! 
Tenim el dret a decidir sobre les nostres infraestructures”. 

Servei d’abastament domiciliari d’aigua pota-
ble. Delegació a favor de la mancomunitat de la 
Conca de l’Onyar

Aquest Ajuntament, junt amb del municipi veí de Riudellots 
de la Selva, varen constituir en data 1 de desembre de 
2005, La Mancomunitat de la Conca de l’Onyar. L’activitat 
de la Mancomunitat es dirigeix a la consecució de les fina-
litats següents:
a) Gestió i explotació de l’abastament d’aigua potable en 
alta dels dos municipis per mitjà de la canonada de con-
nexió amb l’artèria de la costa Brava Centre i definida en 
projecte redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua amb 
referència A-AA-00369-P 
b) Administració de la pròpia conducció i instal·lacions 
accessòries incloses en el projecte al·ludit, així com les 
altres que se li assignin o adquireixi per al compliment de 
l’anterior finalitat.
c) Planificació, implantació, desenvolupament i gestió con-
junta de polítiques de l’aigua comunes i, especialment, de 
tractament d’aigües residuals d’origen domèstic i industrial.
La canonada indicada de connexió de la xarxa d’abastament 
dels dos municipis amb l’artèria Costa Brava Centre resta 
ja pràcticament finalitzada i s’espera per als propers dies 
la seva recepció per l’Agència Catalana de l’Aigua i subse-
güent posada en funcionament. El pas final a realitzar és la 
cessió de la conducció a la pròpia Mancomunitat que serà 
qui la gestionarà a partir d’aquest moment.
Així doncs, s’estableix una importantíssima vinculació de 
la Mancomunitat amb la prestació del servei municipal de 
subministrament d’aigua, per quan serà aquest ens su-
pramunicipal qui tindrà, en definitiva, el control de la font 
d’abastament que garantirà la qualitat química de l’aigua i 
això no solament com a conseqüència de tenir la titularitat 
de la conducció que s’ha construït, sinó per ser igualment 
titular de l’autorització lliurada a l’efecte pel Consorci Costa 
Brava com a entitat propietària de l’artèria i de la concessió 
dels cabals de subministrament corresponents.
Les circumstàncies exposades, junt amb el fet de trobar-se 
també afectat el subministrament del municipi de Riudellots 

de la Selva, condueixen a valorar la conveniència de traspas-
sar la gestió del servei de subministrament domiciliari d’aigua 
a la Mancomunitat, per tal d’optimitzar-ne el seu funciona-
ment, unificant les actuacions pertinents i sense que això im-
pliqui pèrdua d’autonomia, ni capacitat de decisió respecte de 
la configuració del repetit servei per part dels dos municipis, 
atesa la seva participació en els òrgans de l’ens.
En el aquest estat i amb motiu dels arguments exposats, 
l’alcalde proposa i el Ple municipal aprova per unanimitat 
proposar a la Mancomunitat de la Conca de l’Onyar que 
assumeixi la gestió del servei de subministrament d’aigua 
potable al municipi de Campllong , per a la qual cosa se 
li delegaran les competències que a l’efecte resultin ne-
cessàries i que en el seu cas s’instrumentaria mitjançant 
l’oportú conveni.

Despatx ordinari 

El Sr. Freixas informa al Ple la relació de Decrets i resolu-
cions dictades del 26 d’octubre al 22 de novembre de 2007 
i els assistents es donen per assabentats.

Precs i preguntes

La Sra. Anna Serra comenta que s’ha de preparar el cur-
set sobre tractament i reciclatge de residus domèstics per 
al proper mes de gener; i, també, respecte del tema de 
l’Agenda 21 i la redacció del PALS, que creu oportú que 
es nomenin delegats en cada veïnat per tal que col·laborin 
i fomentin la participació de la població en les diferents ini-
ciatives del pla que ara es troba en fase de redacció. En 
aquest sentit, els reunits, després de deliberar i comentar 
diferents possibilitats, acorden de proposar als veïns i veï-
nes que seguidament es referiran que assumeixin aquesta 
funció: Josep Currius i Eliseu Carreres, pel Veïnat Bruguera; 
Angelina Oliveres, per la Plaça Catalunya i rodalies; Eva 
Bosch, pel Veïnat de Can Bosch; Vicens Bou, pel Veïnat de 
Can Canyet i Ramon Alsina, pel Veïnat de les Ferreries.
La mateixa Regidora comenta la possibilitat de fer una re-
unió amb tots els agricultors de Campllong per formalitzar 
la declaració “poble lliure de transgènics”, tal com s’ha fet 
en altres municipis, però que primerament cal sondejar s’hi 
està tothom d’acord.

Ple ordinària del 18 de desembre 
de 2007

Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
2008-2012. Formulació de sol·licituds d’incor-
poració de projectes

Atesa la convocatòria per a la formulació del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya, per al quinquenni 
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2008-2012, i de conformitat amb les seves disposicions, 
l’alcalde va  proposar al Ple l’adopció d’acords en els se-
güents termes:

1r.- Aprovar inicialment el projecte que a continuació 
s’indicarà i sotmetre’l a exposició pública pel termini de 
trenta dies, en acompliment del que disposa l’article 37.2 
del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995,de 13 de juny.

Títol: AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCIALS
Tècnic redactor: Manel Alemany i Masgrau, arquitecte 
col·legiat núm. 11.352/2
Pressupost total previst: 404.834,41.- € 
Anualitat per a la qual se sol·licita: 2008
Índex de prioritat que se li atribueix: 1

2n.- Aprovar les memòries valorades que tot seguit es detallen:
 
Títol: ADEQUACIÓ DE LA RECTORIA PER A AMPLIACIÓ 
DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ – CASA CONSISTORIAL 
DE CAMPLLONG
Tècnic redactor: Manel Alemany i Masgrau, arquitecte 
col·legiat núm. 11.352/2
Pressupost total previst: 174.436,59.- €
Anualitat per a la qual se sol·licita: 2009
Índex de prioritat que se li atribueix: 2

Títol: ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DE L’AJUNTAMENT I 
URBANITZACIÓ DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS
Tècnic redactor: Manel Alemany i Masgrau, arquitecte 
col·legiat núm. 11.352/2
Pressupost total previst: 264.463,66.- €
Anualitat per a la qual se sol·licita: 2010
Índex de prioritat que se li atribueix: 3

Títol: FORMACIÓ DE CUNETES DE FORMIGÓ ALS CA-
MINS VEÏNALS DEL REMEI I LA BRUGUERA DE CAM-
PLLONG
Tècnic redactor: Jordi Güell i Camps, enginyer industrial 
col·legiat núm. 8005
Pressupost total previst: 241.016,36.- €
Anualitat per a la qual se sol·licita: 2010
Índex de prioritat que se li atribueix: 4

3r.- Interessar de la Conselleria de Governació i Administra-
cions Públiques la inclusió de les obres exposades en el Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i, concretament, en les 
previsions corresponents a les anualitats que s’assenyalen 
en els paràgrafs precedents,  a efectes d’obtenir suport 
econòmic per al seu respectiu finançament.
 
4t.- Aprovar inicialment el projecte titulat “AMPLIACIÓ DELS 
LOCAL SOCIALS”, i sotmetre’l a exposició pública pel termi-
ni de trenta dies, en acompliment d’allò disposat  per l’article 
37.2 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens lo-

cals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

5è.- Facultar tan àmpliament com en Dret sigui necessari 
l’alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a fi que realitzi les gestions 
i tràmits pertinents per a l’eficàcia de l’aquesta resolució.”
Després d’un breu debat se sotmet la proposta a votació, 
que s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

Ordenances fiscals 2008. Resolució de recla-
mació i aprovació definitiva

Núm. 10 – Taxa d’ocupació de domini públic.
Núm. 11 - Reguladora de les taxes per a l’estudi, anàlisi i 
expedició de documents i llicències en l’àmbit urbanístic i 
de control ambiental.
Núm. 12 – Taxa pel servei de clavegueres

3r.- Disposar la publicació de l’anunci pertinent en el But-
lletí Oficial de la Província, en acompliment del que de-
termina l’art. 17.4 de la Llei d’hisendes locals (Text refós 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març).

El propassat dia 15 de desembre va finalitzar el termini 
d’informació pública dels acords adoptats per l’Ajuntament 
en Ple, en sessió del dia 30 d’octubre d’enguany, sobre 
modificació d’ordenances fiscals que hauran de regir en el 
proper exercici 2008.
En el termini indicat la Sra. M. TERESA ARCOS SÁN-
CHEZ, en representació de la mercantil REDTEL, ha pre-
sentat escrit, mitjançant el qual formula reclamació en rela-
ció dels acords exposats i, concretament, respecte del seu 
paràgraf “Segon”, d’aprovació provisional de l’ordenança 
fiscal núm. 15, reguladora de la TAXA PER APROFITA-
MENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER 
PART D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL. 
Estudiades les al·legacions, el Ple desestima la reclama-
ció formulada.
La Corporació es dóna per assabentada que, en no ha-
ver-se produït cap reclamació al respecte, resten elevats 
a definitius els acords adoptats en la mateixa sessió de 
30 d’octubre proppassat, d’aprovació provisional de la 
modificació de les ordenances fiscals que a continuació 
s’indicaran:

Núm. 2 – Reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 3 -  Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 4 – Reguladora de l’impost sobre construccions, 
obres i instal·lacions.
Núm. 7 – Reguladora de la taxa pel servei de cementiri.
Núm. 8 – Reguladora de la taxa per la recollida de residus 
sòlids urbans.
Núm. 9 – De l’escala d’índex de l’impost sobre activitats 
econòmiques.
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Expedient de modificació de crèdits pressupos-
taris. Aprovació definitiva

Un cop finalitzat, el proppassat dia 12 de desembre, el 
termini d’exposició pública de l’expedient de modificació 
de crèdits pressupostaris núm. 3/2007, finançat amb cà-
rrec al romanent líquid de tresoreria de l’exercici anterior i 
mitjançant la concertació d’una operació de crèdit, sense 
que al respecte s’hagi formulat cap reclamació, l’alcalde 
proposa, i el Ple Municipal aprova donar-se’n per assaben-
tat, que resta elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial 
adoptat en sessió de 30 d’octubre de 2007, de conformitat 
amb allò disposat per l’article 169.1 del Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals(RDL 2/2004, de 5 de març).

Compte general 2006. Aprovació

Vist l’expedient instruït per a la formació del Compte Ge-
neral de l’exercici de 2006, en el qual hi figura l’informe 
emès per la Comissió Municipal de Comptes, amb data 10 
d’octubre proppassat, atès que el Compte i els diferents 
estats i documents justificatius, varen sotmetre’s a in-
formació pública pel termini de quinze dies, i en no 
haver-se formulat cap reclamació al respecte, el Ple 
aprova per unanimitat el Compte General correspo-
nent a l’exercici de 2006 i trametre’n còpia diligencia-
da a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per a la 
seva oportuna fiscalització.”

Campllong Iniciatives SAU. Llicència urbanís-
tica per a la construcció de 9 habitatges en 
règim de protecció oficial

Vista la sol·licitud de llicència urbanística formulada per 
la societat privada municipal CAMPLLONG INICIATIVES 
SAU, en relació amb els projectes de construcció de 9 ha-
bitatges de protecció oficial i la nova Rectoria del municipi, 
com també, exempció pel que fa a les liquidacions tribu-
tàries que poguessin meritar-se al respecte, el Ple l’aprova 
per unanimitat.
En no haver-hi cap més assumpte per tractar, el Sr. Al-
calde informa als assistents que mitjançant acord del dia 
4 de desembre, el Consell d’Administració de la societat 
municipal CAMPLLONG INICIATIVES SA, va adjudicar les 
obres de construcció de 9 habitatges en règim de protecció 
oficial al solar situat al C/ de la Rectoria, i també l’edifici 
de la nova Rectoria que promou aquest Ajuntament i de 
l’execució del qual se n’encarregarà la societat, segons 
comanda de gestió aprovada per acord plenari de 27 de 
setembre d’enguany. 
A efectes de la realització de l’obra indicada, el Sr. Alcal-
de proposa als assistents de sol·licitar assistència tècnica 
del Consell Comarcal del Gironès, per tal que designi pro-
fessionals competents per exercir les tasques de direcció 

d’obra i de control de seguretat i salut.
Els reunits se’n donen per assabentats, manifestant con-
formitat amb la proposta formulada.

Junta de Govern del 10 d’octubre 
de 2007

Aprovació i ordenació de despeses diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la re-
lació de factures de data 10.10.2007, per import de dos-
cents trenta mil set-cents vuitanta-set amb quinze euros  
//230.787,15.- €//, de la qual se’ls ha tramés còpia junt amb 
la convocatòria de la reunió. Els reunits manifesten confor-
mitat amb la relació detallada, i no formulen cap observa-
ció ni comentari al respecte.

Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del 
Gironès, en la qual es detallen les despeses que a con-
tinuació s’indicaran; els reunits prèvia deliberació i per 
unanimitat acorden aprovar i disposar el pagament dels 
imports següents:

1.397,22.- €, corresponents als honoraris per a la redacció 
del projecte “Ruta verda a Campllong”. 

2.162.58.- €, corresponents al conveni de col·laboració per 
a l’elaboració del Pla Local de Joventut.

144.965,37.- € i 93.765,55.- €, corresponents a les certifi-
cacions d’obres de la construcció del magatzem municipal 
núm. 4 i 5.

29.706,13.- € i 92.642,81.- €, corresponents a les certifica-
cions d’obres de l’execució del projecte “Portada d’aigua 
potable als veïnats de Campllong”. 

Expedients de llicències urbanístiques 

Vistes les sol·licituds de llicències urbanístiques i, atenent 
el contingut dels informes emesos al respecte per la Sra. 
Patrícia Montesinos i Cerro, arquitecta tècnica del Consell 
Comarcal del Gironès, en funcions de tècnica municipal; 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden  
atorgar llicència per a l’execució de les obres que seguida-
ment es detallaran.
Promotor: Sra. ANNA ONTIVEROS MAGÍN
Obres autoritzades: Construcció d’una piscina
Emplaçament de les obres: Veïnat de la Bruguera, 18

Promotor: Sr. LLUÍS BATLLOSERA MAS
Obres autoritzades: Instal·lació piscina i pavimentació jardí
Emplaçament de les obres: Carrer Sant Jordi, 48
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Subvencions diverses. Sol·licituds i altres 
tràmits

GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIÓ MUSI-
CANT... ACCEPTACIÓ.
Vista la comunicació tramesa per la directora general de 
Cooperació Cultural del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
la qual informa de l’atorgament de la subvenció que 
s’indicarà; els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, 
acorden acceptar la subvenció concedida per la Direcció 
General de Cooperació Cultural del Departament de Cul-
tura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalun-
ya, per al finançament de les despeses de l’organització 
del cicle de música del país Musicant... 2007.

OBRES DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC MU-
NICIPAL. SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS PER AL FINANÇAMENT PARCIAL DE L’OBRA. 
SOL·LICITUD PRÒRROGA TERMINI DE JUSTIFICACIÓ.

Atès que mitjançant Decret de Presidència del Consell Co-
marcal del Gironès s’atorga a aquest Ajuntament la sub-
venció que a continuació es detallarà amb càrrec a la con-
vocatòria formulada per a realització del projecte comarcal 
d’adequació i de millora d’enllumenats públics municipals:
Actuació: Remodelació de l’enllumenat públic de la zona 
de l’església
Inversió: 26.822,19.- €
Import subvenció: 15.000.- € 
Atès que segons el punt 7è de les bases reguladores de 
la subvenció esmentada, la data límit per a justificació de 
l’execució de  les obres és el proper dia 25 d’octubre, i 
atenent que els treballs es troben quasi finalitzats,  tot i que 
resten pendents d’executar petites actuacions, per quant 
no s’ha pogut emetre el corresponent certificat final d’obra; 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès una pròrroga 
del termini fixat per a justificació de la inversió realitzada i 
a efectes del lliurament de l’import corresponent a la sub-
venció atorgada.

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. PROGRAMA DE MAN-
TENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES 2006-2010. 
SOL·LICITUD. 

Vist el programa Plurianual que l’Agència Catalana de 
l’Aigua per tal d’executar un seguit d’actuacions per al 
manteniment i conservació de lleres 2006-2010.
Atesa la situació geogràfica del municipi que pertany al 
curs baix de la conca del riu Ter (conca hidrogràfica del riu 
Onyar), que a través de les rieres; Seca, Nova, Gotarra, 
Bugantó, Cal Xurlo, el rec Madral i el torrent de la Bugan-
tona o riera de Campllong, Campllong rep les aigües que 
drenen el massissos de les Guilleries, la Serralada Litoral i 
el massís de les Gavarres. 

Vist l’estudi de planificació de l’espai fluvial de les conques 
del Baix Ter (ACA) i l’informe mediambiental que incorpora 
el POUM de Campllong, que delimiten la zona inundable 
del municipi per un període de retorn de 500 anys, mit-
jançant una franja que s’arrenglera als cursos de les rie-
res de ponent amb un risc d’inundació greu, i per tant, cal 
una adequada protecció de tots els cursos de l’aigua i a 
l’hora una correcta conservació de la vegetació autòctona 
de ribera, que la fauna utilitza com a connector biològic, 
i igualment  essent d’interès de continuar les actuacions 
endegades amb aquesta finalitat en anteriors exercicis. 
Vista la memòria valorada per a l’execució dels “treballs de 
conservació de la llera pública de les rieres en el terme de 
Campllong”, redactada per l’arquitecte tècnic municipal Sr. 
Lluís Galià i Arpa.
Vistes les bases del programa indicat i considerant neces-
sari realitzar les actuacions que es detallen en la memòria 
esmentada; els reunits prèvia deliberació i per unanimitat 
acorden sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, la in-
clusió dels treballs de conservació de la llera pública de 
les rieres en el terme de Campllong, en el programa de 
manteniment i conservació de lleres 2008-2010

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PER A OBRES 
EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS. SOL·LICITUD MODIFI-
CACIÓ DESTINACIÓ AJUTS CONCEDITS.

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, en sessió del dia 18 de setembre, 
va atorgar-se a aquest Ajuntament les subvencions que 
a continuació es detallaran amb càrrec a la convocatòria 
formulada per a realització del projectes per cobrir des-
peses d’obres en immobles esportius municipals i per a 
inversions i millores o reformes en equipaments esportius 
municipals:
Actuació: Pintat exterior pavelló esportiu de Campllong
Inversió: 23.094,92.- €
Import subvenció: 10.000.- €
Percentatge: 43,30 %
Actuació: Pintat interior pavelló esportiu de Campllong
Inversió: 11.421,36.- €
Import subvenció: 5.000.- €
Percentatge: 43,78 %
Considerant molt limitat i insuficients els imports conce-
dits i atès que en el moment present les esmentades ac-
tuacions es troben pendents d’execució, donat que amb 
motiu de l’escassetat dels recursos econòmics de què dis-
posa la Corporació, s’ha optat per demorar-ne l’inici fins a 
la confirmació de les fonts de finançament previstes per 
dur-les a terme i no disposant la Corporació de cap altre 
ajut per fer-hi front.
Atès que en les convocatòries exposades, i per ajunta-
ments de fins a 1.000 habitants, s’establien els següents 
límits per a les subvencions a concedir:
 - Inversions i millores o reformes en equipaments esportius 
municipals un 70% del cost amb un màxim de 30.000.- € 
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- Despeses en obres en immobles esportius de competència 
municipal un 90% del cost amb un import màxim de 9.000.- €
Per tot el que s’ha exposat, els reunits prèvia deliberació i 
per unanimitat, acorden sol·licitar a la Diputació de Girona 
a l’àrea de Cooperació Esportiva, la modificació de la des-
tinació de l’ajut concedit per al pintat interior del pavelló 
esportiu (exp. 9805), d’import 5.000.- €, per tal de poder 
aplicar-la al finançament a les actuacions de pintat exte-
rior del mateix pavelló, per a les quals  ha estat atorgat un 
altre ajut de 10.000 €. 

Dispensari mèdic municipal. Sol·licitud i redac-
ció del projecte 

El Ple municipal del proppassat dia 26 de juliol va acor-
dar de sol·licitar assistència tècnica al Consell Comarcal 
del Gironès per a la redacció d’una memòria valorada de 
l’adequació de la rectoria com a oficines municipals i dis-
pensari.
Atesa les darreres converses mantingudes amb el Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’estima 
oportú d’encarregar la redacció del projecte tècnic corres-
ponent a l’adequació de part de la rectoria com a dispen-
sari mèdic municipal; els reunits prèvia deliberació i per 
unanimitat acorden sol·licitar del Consell Comarcal del Gi-
ronès assistència tècnica per a redacció del següent pro-
jecte tècnic:
Adequació de part de la rectoria com a dispensari mèdic 
municipal. 

Portada d’aigua potable als veïnats de Camp-
llong. Afectació de domini privat. Acord de 
pagament d’indemnitzacions

Vist el projecte “Portada d’aigua potable als veïnats de 
Campllong”, aprovat definitivament per acord de la Junta 
de Govern en data 12 de gener de 2006, el qual  definia el 
pas de la canonada d’abastament seguint majoritàriament 
el traçat de diversos  camins públics del municipi, però 
afectant, també, en alguns trams, finques particulars.
Vist l’informe lliurat al respecte pel tècnic municipal, Sra. 
Patricia Montesinos i Cerro, determinant les afectacions 
exposades i, concretament, el contingut de les servituds 
d’aqüeducte que comporta el pas de la canonada, així com 
l’import de les indemnitzacions que a l’efecte correspon de 
reconèixer als propietaris dels terrenys, en aplicació dels 
mateixos preus fixats en relació amb altres afectacions per 
obres públiques executades recentment en aquest poble 
(connexió artèria Costa-Brava i construcció xarxa gas).
Atenent el contingut de les manifestacions de conformitat 
formulades per part dels propietaris afectats, mitjançant 
compareixences formalitzades en data 31 de maig de 
2007, relatives tant a la constitució de la servitud expo-

sada, com a les indemnitzacions  proposades; els reunits 
prèvia deliberació i per unanimitat acorden donar con-
formitat a l’informe tècnic exposat i, expressament, a les 
afectacions de finques particulars que s’hi determinen i als 
preus indemnitzatoris proposats.

Catalunya contra el càncer. Sol·licitud d’ajut 
econòmic

Vista la sol·licitud d’ajut tramès per l’AECC-CATALUNYA 
CONTRA EL CÀNCER, mitjançant la qual interessa suport 
econòmic de l’Ajuntament per al manteniment i desenvolu-
pament de tots els programes d’ajut als malalts de càncer 
i a les seves famílies, els reunits se’n donen per assaben-
tats i prèvia deliberació i per unanimitat acorden atorgar un 
ajut de 140.- € amb la finalitat i destinació exposada.

Despatx ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa als 
assistents de les següents comunicacions rebudes:
Del president de la Generalitat de Catalunya, per convidar a 
participar activament en la tasca de governar Catalunya.
Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació de la de-
signació del Sr. Tarsici Balló i Salas coma a conseller res-
ponsable de l’Àrea d’Esports. 
Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació sobre la 
preparació de la campanya ESCENARIS 2008. 
Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació de la ree-
dició del fulletó del centre BTT – El Gironès.
De la Diputació de Girona, de trametesa cd editat sobre 
la participació de companyies teatrals professionals gironi-
nes a la Fira de Teatre de Tàrrega-2007.
De la Direcció General d’Agricultura Ramaderia i Innova-
ció de la Generalitat de Catalunya, d’informació de la nova 
plaga del morrut roig que ataca especialment la palmera 
canària, de la normativa reguladora i dels protocols tècnics 
a seguir per prevenir i lluitar contra ella.  
De l’Institut d’Estadística de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, d’informació dels treballs per elaborar l’enques-
ta sobre l’estructura de les explotacions agràries 2007.
De la Diputació de Girona, de presentació dels responsa-
bles de l’àrea de Cooperació Municipal.
Del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Gene-
ralitat de Catalunya, de comunicació de sessió informativa 
per a la presentació dels objectius i del procés d’elaboració 
del Pla d’acció de mitigació del canvi climàtic. 
De l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Cata-
lunya, d’informació de l’organització d’una xerrada per tal de 
donar a conèixer la realitat de les dones gitanes d’avui. 
De la Comissió de la Festa del Remei de Cassà de la Sel-
va, de comunicació de la data en què se celebrarà la Festa 
de la Mare de Déu del Remei. 
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De l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya d’informa-
ció sobre el procés participatiu a l’àmbit de la conca del Baix 
Ter i la realització del taller de diagnosi de les principal proble-
màtiques de la gestió de l’aigua vistes per l’administració.
De l’Exc. Ajuntament de la Vila de Sallent, de tramesa de 
la Guia Claretiana de la Vila de Sallent amb motiu del Bi-
centenari del naixement de Sant Antoni M. Claret.
Del Consell Comarcal del Gironès, de sol·licitud de dades 
sobre esdeveniments amb interès turístic, que tindran lloc 
duran l’any 2008.
Del Consell Comarcal del Gironès, de comunicació de reu-
nió informativa per tal de promoure un servei de Bus de nit 
a Fires de Girona 2007.
Els reunits es donen per assabentats. 

Junta de Govern del 15 de novem-
bre de 2007

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la relació 
de factures de data 15.11.2007, per import de nou mil vuit-
cents quaranta-quatre amb vint-i-tres (9.844,23.- €) de la qual 
se’ls ha tramés còpia junt amb la convocatòria de la reunió.
Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal 
del Gironès, que detalla les despeses que a continuació 
s’indicaran; els reunits prèvia deliberació i per unanimitat 
acorden aprovar i disposar el pagament del següent im-
port: 2.296,84.- €, en concepte de les despeses d’un ar-
quitecte tècnic, en funcions de tècnic municipal, de gener 
a juny de 2007.

Expedients de llicències urbanístiques 

Vista la sol·licitud de llicència urbanística, i atenent el con-
tingut de l’informe emès al respecte pel tècnic municipal, 
Sr. Lluís Galià i Arpa;  els reunits, prèvia deliberació i per 
unanimitat, acorden atorgar llicència per a l’execució de 
les obres que seguidament es detallaran i amb els con-
dicionaments i requisits que igualment s’especifiquen a 
continuació:
Promotor: Sr. XAVIER RIBAS GIMÉNEZ
Obres autoritzades: Instal·lació piscina prefabricada al 
jardí i construcció pèrgola.
Promotor: ALBERT ERENA CABARROCAS en represen-
tació de l’empresa PROMOCIONS RAMBLA 11 DE SET-
EMBRE, SL
Obres autoritzades: Construcció de 3 naus adossades 
sense ús definit.
Emplaçament de les obres: Polígon Industrial les Ferre-
ries – Carrer de les Feixes Magres, 12 -  parcel·la 32.

Subvencions diverses. Sol·licituds i altres 
tràmits

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. OBRES DE MI-
LLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC MUNICIPAL. AC-
CEPTACIÓ PRÒRROGA TERMINI DE JUSTIFICACIÓ.

Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Gi-
ronès, de data 24 d’octubre, d’informació de la resolució de 
Presidència del dia anterior de concessió de pròrroga per 
a la justificació de la subvenció que s’indicarà; els reunits, 
prèvia deliberació i per unanimitat, acorden acceptar la pro-
rroga atorgada que habilita fins al proper dia 23 de novem-
bre per procedir a la justificació de la subvenció concedida 
per a l’execució de les obres relatives al projecte  titulat “Re-
modelació de l’enllumenat públic de la zona de l’església”:

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS.  PROJECTES 
PER A CAMINS MUNICIPALS I RUTES VERDES. AC-
CEPTACIÓ PRÒRROGA TERMINI DE JUSTIFICACIÓ.
Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del 
Gironès, de data 24 d’octubre, d’informació de la resolució 
de Presidència del dia anterior de concessió d’una pròrro-
ga per a la justificació de la subvenció que s’indicarà; els 
reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden accep-
tar la pròrroga atorgada que habilita fins al proper dia 31 
de maig de 2008 per procedir a justificar de la subvenció 
concedida per a execució de les actuacions relatives al 
projecte titulat “Ruta Verda al veïnat de la Bruguera”:

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PER A OBRES 
EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS. ACCEPTACIÓ MODI-
FICACIÓ DESTINACIÓ AJUTS CONCEDITS. 
Vista la comunicació tramesa per l’àrea de Cooperació 
Esportiva de la Diputació de Girona, de data 7 de novem-
bre, d’informació de la resolució de la Junta de Govern del 
passat dia 6 de novembre, referent a l’aprovació del canvi 
de destinació de la subvenció concedida per al projecte 
“Pintat interior del pavelló esportiu de Campllong”, d’import 
5.000.- €, que passarà al projecte “Pintat exterior del pave-
lló esportiu de Campllong”     8.094,92.- € - 35%, el reunits 
ho accepten.

Fons de cooperació local de Catalunya any 
2007. Atribució de la quota supramunicipal a la 
Mancomunitat de la Conca de l’Onyar

Vist l’escrit tramés per la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya, referent a la resolució 
GAP/3245/2007, de 18 d’octubre, sobre distribució als mu-
nicipis de Catalunya de la participació en els ingressos de 
la Generalitat: Fons de cooperació local de Catalunya per 
l’any 2006. La participació exposada s’ha fixat per enguany 
en la quantitat de 33.368,49.-€, a percebre directament per 
aquest municipi, i 3.080,12.- € per distribuir a favor de man-
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comunitats, comunitats de municipis i consorcis en els quals 
participi la Corporació. De conformitat amb el que s’ha expo-
sat, els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
assignar la quantitat detallada de 3.080,12.-€ a favor de la 
Mancomunitat de la Conca de l’Onyar, constituïda pels mu-
nicipis de Campllong i Riudellots de la Selva i comunicar-ho 
als efectes indicats  a la pròpia Direcció General i al municipi 
de Riudellots de la Selva.

Sol·licitud d’anul·lació de taxes municipals

Vist l’escrit tramès pel Sr. Pere Gubau en representació de 
Ramadera de Campllong, SL, on sol·licita l’anul·lació del re-
but de la Taxa de Recollida d’escombraries emès per les 
anualitats 2006 i 2007 respecte de la finca “Cal Tano” i al 
seu nom, adduint que es tracta d’una activitat i que les se-
ves deixalles són gestionades per una empresa privada;  
l’alcalde proposa i la Junta de Govern aprova requerir al 
sol·licitant, Sr. Gubau, que justifiqui la correcta gestió de les 
deixalles que genera la seva activitat i això mitjançant apor-
tació de la documentació pertinent i, concretament, de còpia 
dels rebuts satisfets a l’empresa  privada que al·ludeix.

Despatx ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa als 
assistents de les següents comunicacions rebudes:
De l’Agència Catalana de l’Aigua, de sol·licitud de 
col·laboració de l’Ajuntament per revisar, actualitzar o 
complementar la informació sobre l’origen de l’aigua 
d’abastament del municipi, per tal d’impulsar plans i pro-
grames locals d’anàlisi del risc de fallida de l’abastament, 
altrament anomenats plans de contingència i el Pla de Ges-
tió de Sequeres de Catalunya, actualment en redacció. 

De la Secretaria per a la Immigració del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalun-
ya d’informació de l’organització del Congrés internacional 
sobre l’acollida de les persones nouvingudes.

De l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Cata-
lunya, per informar de la trobada de regidories de la dona 
i responsables polítiques de plans o programes adreçats 
a les dones.

De PRODAISA, d’informació de la publicació en temps real de 
les incidències als abastament a la web www.prodaisa.com.

Del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per propo-
sar la realització d’un taller de memòria per a la gran de la 
comarca. 

De la Delegació de Economia i Hisenda de Girona, 
d’informació dels resultats de les votacions emeses pels 

Ajuntament de la Província per a la renovació dels repre-
sentants municipals en el Consell Territorial de la Propietat 
Immobiliària.

De la Federació de Municipis de Catalunya, per informar 
de la reelecció del president, trametent còpia dels acords 
adoptats en la darrera Assemblea i oferint els seus serveis 
als Ajuntaments.

Dels serveis territorials a Girona del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, d’informació sobre el Sis-
tema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC), 
que recopila dades sobre les característiques dels siste-
mes de proveïment de la qualitat de l’aigua de consum 
humà de l’Estat Espanyol.

De l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per 
informar que l’ACM assumeix l’assistència jurídica gratuïta 
per a resolució de controvèrsies per no fer onejar la ban-
dera espanyola. 

De l’Agrupació de familiars de persones majors d’edat amb 
retard intel·lectual, d’agraïment al consistori pel suport re-
but per aconseguir la gratuïtat en el transport públic.

De LOCALRET, de convocatòria a la 10a Assemblea Ge-
neral del Consorci.

De l’Agència Catalana de l’Aigua, per comunicar la resolució 
per la qual es renova i amplia l’autorització de l’abocament 
a l’EDAR de Riudellots de la Selva, de les aigües residuals 
provinents del Polígon Industrial les Ferreries.

De l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària de la Ge-
neralitat de Catalunya, per trametre la publicació “La segu-
retat Alimentària a Catalunya”.

De l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per 
informar de l’elecció del president, trametent còpia dels 
acords adoptats en la darrera Assemblea i oferint els seus 
serveis als Ajuntaments.

Del Consell Comarcal del Gironès, de convocatòria a la 
jornada sectorial de l’Agenda 21 Comarcal.
De l’Associació Catalana de Municipis –Agència de Pro-
tecció de la Salut, per informar  que la funció inspectora 
per al control de la legionel·losi de les instal·lacions de baix 
risc correspon als Ajuntament. Acompanyen una “Guia de 
prevenció de la legionel·losi” i ofereixen suport als Ajunta-
ments amb un protocol d’inspecció.
De la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, per pre-
sentar la nova Coordinadora Territorial a Girona i informar 
de la convocatòria sobre la Trobada Nacional de Tècnics 
i Regidors.



Cop d’ull a les actes municipals
20

( Butlletí de
Campllong 14)

Del Consell Comarcal del Gironès, per informant de l’entrada 
en vigor de l’Ordenança comarcal reguladora de la gestió 
dels residus municipals de la comarca del Gironès. 

Del Consell Comarcal del Gironès, per informar del curs de 
director d’activitats en el Lleure.

De l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, mit-
jançant la qual fan tramesa d’un DVD amb el vol virtual de 
les comarques gironines editat en conveni amb l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya.

Del CILMA, de convocatòria de l’Assemblea General Ex-
traordinària.

De la Fundació La Marató de TV3, per informar de la propera 
celebració el 16 de desembre i sol·licitar la col·laboració de 
l’Ajuntament penjant la pancarta adquirida els darrers anys.

De la Regió Sanitària Girona del Servei Català de la Salut, 
per informar que per a la creació d’un consultori municipal, cal 
adreçar-se a la propera convocatòria de subvencions per a 
construcció, ampliació remodelació i equipament de consulto-
ris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal.

De la Diputació de Girona, d’informació que per part de la Di-
putació no es gestiona cap carretera dins el terme municipal.

Del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, d’informació 
de la Jornada Tècnica “Consorci: instrument de coopera-
ció en serveis social”, organitzada entre el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, 
el Consorci de Benestar del Gironès-Salt i el Consorci de 
Benestar Social de la Garrotxa amb el patrocini de la Fun-
dació Viure i Conviure de Caixa Catalunya.

De l’Ajuntament de Caldes de Malavella, de tramesa de la 
certificació de l’acord relatiu a la creació del govern territo-
rial de salut de l’ABS de Cassà de la Selva.

Els reunits es donen per assabentats. 

Igualment els reunits comenten la següent comunicació 
rebuda: 

Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació dels 
projectes Comarcals a presentar al PUOSC, per tal que 
l’Ajuntament faci arribar una resposta referent a presentar 
un projecte a una de les opcions plantejades. 

Els reunits acorden sol·licitar al Consell Comarcal del Gi-
ronès la inclusió de les obres que tot seguit s’indicaran, per 
tal que siguin incloses en els projectes comarcal a presen-
tar al  PUOSC:

Consolidació i asfaltat del camí que comunica 
el veïnat de la Bruguera de Campllong amb el 
veïnat de Llebrers de Cassà de la Selva

Segons memòria valorada redactada pel tècnic municipal 
Sr. Lluís Galià i Arpa, d’import total d’execució per con-
tracte de cent setanta-sis mil setze amb setanta-set euros 
(176.016,77.-€). 

Soterrament de les línies aèries existents al 
carrer de l’Església

Concretament del tram que va des de la Riera de Camp-
llong fins a la plaça de l’Església, soterrar la línia telefònica 
i preveure dos tubs per xarxa de fibra òptica i del tram 
situat entre l’Ajuntament i la plaça, soterrar, a més, la línia 
elèctrica.

D’aquest darrer projecte, se sol·licita l’assistència tècnica 
del Consell Comarcal del Gironès per a la redacció de la 
memòria valorada dels treballs. 

Així mateix, els reunits comenten les següents comunica-
cions rebudes: 

Del Consell Comarcal del Gironès, de comunicació d’una 
subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya per a 
compostadors d’import 80 €/unitat i amb una instal·lació 
mínima de 5 compostats.

Els reunits acorden palesar l’interès del consistori a par-
ticipar en la campanya i comunicar al Consell Comarcal 
la seva adhesió, per tal de continuar amb les  campanyes 
iniciades al 2005 i que tan bona acollida van tenir entre la 
població de Campllong. 

Del Consell Comarcal del Gironès, d’informació de la pro-
gramació de sortides des dels pobles del Gironès a es-
pectacles culturals de Barcelona, Girona i Salt i demanar 
de si és de l’interès de l’Ajuntament coorganitzar alguna 
sortida. 

Els reunits, igualment, donen conformitat a la iniciativa cul-
tural exposada i manifesten l’interès d’aquest Ajuntament 
a participar en la coorganització de sortides i

De Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya d’informació de les condicions a complir per 
a l’organització del Joc de la Quina... 
El reunits acorden comunicar les dates de la celebració 
del joc de la quina d’enguany que serà coorganitzada per 
aquest Ajuntament i l’Associació de Fires i Festes de Cam-
pllong i que seran els dies 25 i 26 de desembre.  
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Sol·licitud de M. Carmen Caro, veïna de Campllong, per a 
utilització aula repàs del Local Social, per donar classes de 
música per un grup de nens discapacitats.

Els reunits manifesten conformitat amb la petició exposa-
da, i autoritzen  la Sra. Caro per a la utilització de l’aula de 
repàs del Local Social els dissabtes de 17 a 18 hores, per 
donar classes de música a un grup de nens discapacitats, 
i sol·licitar-li que, com a responsable, prengui les mesures 
adients per tal que l’activitat es desenvolupi adequadament 
i informi regularment a aquest Ajuntament de l’evolució o 
de qualsevol  modificació de l’activitat autoritzada.  

De Francisco De Toro Perpiñà i Purificación Rodríguez 
Guirado, que com a responsables de la gestió del Bar-
Restaurant del Local Social proposen el seu tancament 
per vacances els dies del 4 al 10 de desembre. 

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden do-
nar conformitat a la proposta de tancament i comunicar-ho 
als interessats. 

També, el Sr. Freixas comenta la memòria elaborada per la 
companyia JANUS, S.L. referida a la intervenció arqueolò-
gica preventiva realitzada al pati de l’església i que va ser 
requerida per la Direcció General del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
amb motiu de descobrir-se restes humanes en l’execució 
de les obres de construcció d’un mur.

Las conclusions de la memòria indicada és que el sector 
intervingut està totalment lliure de restes arqueològiques i 
que no hi ha cap impediment arqueològic per poder continu-
ar les obres, donat que les restes detectades pertanyien a 
l’antic cementiri parroquial traslladat a mitjans del segle XX.

Els reunits se’n donen per assabentats.

Junta de Govern del 18 de desem-
bre de 2007

Aprovació, disposició i ordenació de despeses 
diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la rela-
ció de factures de data 13.12.2007, per import de vint-i-un 
mil dos-cents onze amb trenta-quatre euros (21.211,34.- €) 
de la qual se’ls ha tramés còpia junt amb la convocatòria 
de la reunió.
Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal 
del Gironès, que detalla les despeses que a continuació 

s’indicaran; els reunits prèvia deliberació i per unanimitat 
acorden:

Aprovar i disposar el pagament del següent import: 

2.494,70.- €, en concepte de les despeses derivades dels 
serveis de l’àrea de Medi Ambient corresponents al tercer 
trimestre de 2007 (Núm. 63/07 MA).

Vista la comunicació tramesa per l’autoritat territorial de la 
mobilitat de l’àrea de Girona, de sol·licitud d’aportació per 
a l’anualitat 2007; els reunits prèvia deliberació i per unani-
mitat acorden aprovar i disposar el pagament de 275,73.- 
€ corresponents al segon termini de l’aportació acordada. 

Expedients de llicències urbanístiques 

Vista la sol·licitud de llicència urbanística i, atenent el con-
tingut de l’informe emès al respecte per la Sra. Patricia 
Montesinos i Cerro, arquitecta tècnica del Consell Comar-
cal del Gironès, en funcions de tècnica municipal; els re-
units, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden atorgar 
llicència per a l’execució de les obres que seguidament 
es detallaran:
Promotor: PROTOCAMP FOTOVOLTAIC, SL
Obres autoritzades: Instal·lació parc solar fotovoltaic 
Emplaçament de les obres: Parcel·la 52, polígon 2; ca-
dastre de rústica
   
LIQUIDACIÓ JOAQUIM ALBERTÍ, S.A.

A proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unani-
mitat, s’acorda l’aprovació de la següent liquidació de 
l’Impost sobre construccions, obres i instal·lacions:
Contribuent: JOAQUIM ALBERTI, S.A. – A17018052
Concepte: Legalització obres menors executades en els 
edificis industrials situats al nucli urbà d’aquest municipi, 
al llarg de l’exercici 2006.

Subvencions diverses. Sol·licituds i altres 
tràmits

GENERALITAT DE CATALUNYA. PLANS DE PROTEC-
CIÓ CIVIL. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER AL SEU FI-
NANÇAMENT.

Vista la nova convocatòria d’ajuts del departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya per la qual s’obre convoca-
tòria per a la sol·licitud de subvencions adreçades a ens 
locals per a l’adquisició d’equipaments per a la crea-
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ció d’infraestructures bàsiques de protecció civil i per a 
l’elaboració, actualització i implantació de plans de pro-
tecció civil, ORDRE IRP/407/2007, de 8 de novembre, 
publicada en el DOGC núm. 15/11/2007.
Atès que ja han estat homologats els manuals d’actuació 
Bàsica, l’Infocat i el Transcat, i que segons convenis sig-
nants amb la UDG es troben en fase de redacció els ma-
nuals de Sismicat, Neucat i Inuncat segons conveni amb 
la UDG; els reunits prèvia deliberació i per unanimitat 
acorden sol·licitar al Departament d’Interior i a l’empara 
de la convocatòria esmentada subvenció per import del 
l’equivalent dels costos de la redacció del manual INUN-
CAT i per a l’adquisició d’un grup electrogen per al Centre 
de Coordinació Operativa Municipal.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. XXI FIRA COMARCAL DE PRI-
MAVERA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ.

Atès que els propers dies 29 i 30 de març de 2008 Cam-
pllong celebrarà la XXVI edició de la Fira Comarcal de 
Primavera, la qual ha esdevingut un referent dins el món 
comercial, agrícola i ramader que visiten milers de perso-
nes d’arreu de la província. 
Vist que la Fira és un eina molt important per a la  pro-
jecció del municipi i un veritable aparador de l’activitat 
econòmica i social de la comarca; i a efectes d’aconseguir 
els recursos adients per al finançament de la seva gestió i 
organització; l’alcalde proposa a la Junta de Govern, que 
adopta l’acord, de sol·licitar de la Diputació de Girona un 
ajut econòmic a fons perdut per al finançament parcial de 
la XXVI Fira Comarcal de Primavera de Campllong que 
tindrà lloc els dies 29 i 30 de març. 

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA DEL DIA 12.12.07 DE 
SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER SUFRAGAR DES-
PESES DERIVADES DE LA REDACCIÓ DE PLANS DIREC-
TORS DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA.

Con a continuació de les actuacions endegades per re-
solució d’Alcaldia del passat dia 12 de desembre, de 
sol·licitud d’ajut econòmic per a la redacció del Pla direc-
tor d’abastament d’aigua potable del municipi de Camp-
llong sobre la base de la convocatòria d’ajuts formulada 
per l’Agència Catalana de l’Aigua del  departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
Ordre MAH/3093/2007, d’1 d’octubre, els reunits, prèvia 
deliberació i per unanimitat acorden ratificar en tot el seu 
contingut la resolució exposada.

Consell Comarcal del Gironès. Servei de neteja viària. 

Vist l’escrit tramés pel Consell Comarcal del Gironès, 
referent a la convocatòria d’un nou concurs públic per 
a l’adjudicació del servei de neteja viària que el Consell 
presta als municipis i de sol·licitud de revisió del conveni 
actual, proposar les modificacions, ampliacions i millores 

dels servei per tal d’adaptar-los al creixement i demanda 
del municipi i poder-los així incloure les noves demandes 
a la plica de contractació.  
De conformitat amb el que s’ha exposat, els reunits, prè-
via deliberació i per unanimitat acorden el següent dimen-
sionat del servei: 
Un servei mixt mensual, que comprengui tota la zona ur-
bana, el polígon i amb molta especial cura la neteja de 
zones de contenidors de residus, el buidat de papereres 
i la plaça del poble. 

Ajuts de suport econòmic a persones amb 
dependència any 2007. Atorgament

Vista la convocatòria pública formulada per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics per a persones en situació de depen-
dència i amb residència al municipi de Campllong i les 
corresponents bases reguladores.
Vist l’informe emès al respecte de les sol·licituds formu-
lades per part dels treballadors Socials del Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt, en compliment d’allò que 
determina el paràgraf 9è de les bases reguladores dels 
ajuts, abans esmentades.
Vista igualment la proposta elaborada pel regidor de Be-
nestar i Serveis Socials de l’Ajuntament, després de com-
provar l’acompliment pels interessats dels requisits esta-
blerts en la convocatòria i en aplicació dels paràmetres 
fixats en el punt 10è de les bases repetides; els reunits, 
prèvia deliberació i per unanimitat, acorden aprovar les 
actuacions i informes exposats i concedir els ajuts econò-
mics en el marc de la convocatòria al·ludida i amb les 
finalitats i objectius que consten detallats en cada una de 
les peticions corresponents.

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

Vist l’escrit tramès pel Col·legi d’educació Infantil i Pri-
mària Puig d’Arques, del dia 1 d’octubre, de sol·licitud 
d’ajut econòmic per afrontar les despeses extraordinàries; 
fons de biblioteca, revista escolar, activitats culturals, etc; 
a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimi-
tat, els reunits acorden atorgar amb la finalitat exposada 
un donatiu d’import 150.- €.

Ruta verda al veïnat de la Bruguera Fase 1. 
Aprovació definitiva del projecte

La Junta de Govern local, en sessió del dia 6 de setem-
bre proppassat, va aprovar  el projecte “RUTA VERDA AL 
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VEÏNAT DE LA BRUGUERA DE CAMPLLONG  FASE 1”, 
publicat en el BOP núm. 213 del dia 2 de novembre. 
El període d’exposició pública va finalitzar el dia 10 de 
desembre proppassat, i no s’ha presentat cap al·legació 
al respecte. En conseqüència, en aquest estat, procedeix 
de continuar els tràmits corresponents de conformitat amb 
el que disposa l’art. 37 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), 
per la qual cosa, els reunits, prèvia deliberació i per unani-
mitat, acorden aprovar definitivament el projecte.

Despatx ordinari

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

Del Departament de Justícia – Secretaria de Serveis Peni-
tenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat 
de Catalunya, per informar del conveni marc per fomen-
tar i implementar els diferents programes d’intervenció 
en l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, i sol·licitar 
l’adhesió del Consistori.
De l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona, 
d’informant de la continuació per al curs 2007-2008 del 
programa educatiu Descoberta de l’entorn natural de 
l’escola.
D’Acció Cultural del País Valencià, d’informació de la san-
ció imposada pel govern valencià d’import 300.000.- € per 
les emissions de TV3 al País Valencià, i sol·licitar un ajut 
d’import 300.- € per fer front al pagament i en agraïment 
de la col·laboració trametran una reproducció d’una obra 
classificada original d’Antoni Tàpies.
Dels Serveis Territorials a Girona del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat 
de Catalunya, per sol·licitart un esforç per potenciar els 
productes del territori en les convencions, lots de Nadal, 
etc.
Del Servei Català de la Salut – Regió Sanitària Girona, 
per informar de la possibilitat de sol·licitar al PUOSC 
obres vinculades a infraestructures sanitàries.
De PRODAISA, per informar de la nova relació de preus 
per a la prestació del servei d’aigua potable per al 2008.
Del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Di-
recció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de 
Catalunya, de tramesa d’informació sobre prevenció de la 
contaminació lluminosa en les festes de Nadal.
Del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
de la Generalitat de Catalunya, d’informació de la resolu-
ció AAR/2999/2007, per la qual es prohibeix la plantació 
en espais públic susceptibles del Foc Bacterià (Erwinia 
amylovora) igualment, per informar de diverses obligaci-
ons en la realització dels tractament fitosanitaris als parcs 
i jardins municipals. 

De l’Àrea d’Acció Territorial de Medi Ambient i Territori de 
la Diputació de Girona  trametent, d’informació referent a 
l’elaboració d’un informe de Sostenibilitat de les comar-
ques Gironines i sobre la tasca de l’Observatori de mesu-
rament d’un sistema d’indicadors de la sostenibilitat per al 
seguiment de les Agendes 21 Locals.
De l’Agència Catalana de Protecció de Dades de la Ge-
neralitat de Catalunya, de comunicació de la realització 
d’uns Plans d’auditoria de caràcter preventiu per al con-
trol d’ofici en relació amb les entitats i els tractaments de 
dades de caràcter personals.
De la consellera d’Acció Social i Ciutadania de la Gene-
ralitat de Catalunya, d’informació de l’aprovació, pel Par-
lament de Catalunya, de la nova Llei de Serveis Social, i 
tramesa de díptics informatius per tal de repartir-los per 
la població del municipi per donar a conèixer els avenços 
que el nou text reporta.
De la directora general d’Afers Religiosos de la Genera-
litat de Catalunya, de tramesa del document “La Festa 
Islàmica del Sacrifici. Descripció i Normativa Sanitària”.
De la Direcció General de Participació Ciutadana del De-
partament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
de la Generalitat de Catalunya, de tramesa d’un catàleg 
de serveis sobre els diferents àmbits d’actuació en què 
treballa.

Igualment els reunits comenten les següent comunicaci-
ons rebudes: 
De La Fundació Marató de TV3, per informar de la nova 
edició dedicada a les malalties cardiovasculars.
Els reunits comenten les activitats que es van dur a ter-
me el passat diumenge dia 16, organitzades pels joves 
de l’Associació de Fires i Festes de Campllong amb col-
laboració amb l’Ajuntament, als quals volen felicitar per 
la seva iniciativa, així com donar les gràcies a totes les 
persones que desinteressadament van participar en les 
activitats previstes i van fer diverses aportacions econò-
miques que ha sigut d’import 1.092,75.- €.
Igualment l’Ajuntament vol fer una donació de 300.- €, a 
càrrec a la partida 07.3.480.
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Construcció de 9 habitatges socials
i nova rectoria

Ruta verda

El passat dia 4 de desembre, el Consell d’Administració de 
la societat municipal CAMPLLONG INICIATIVES, SAU, va 
adjudicar les obres de construcció de 9 habitatges en règim 
de protecció oficial al solar situat al C/ de la Rectoria, així 
com també de l’edifici de la nova Rectoria. L’esmentada so-
cietat gestionarà tots els tràmits de les obres que s’iniciaran 
aquest mes de gener i tindran una durada d’1 any. 

L’Ajuntament ha adjudicat a la companyia Germans Canyet 
Xirgu la primera fase de l’obra d’adequació de la ruta verda 
al voltant del veïnat de la Bruguera, que permetrà circular 
a peu i amb bicicleta. El nou vial s’executarà al costat dels 
actuals camins que parteixen des de davant de la rotonda 
i de dins el poble, i finalment acaben retrobant-se després 
d’un recorregut d’uns dos quilòmetres cadascun. L’objectiu 
de la nova via verda és millorar la seguretat i evitar que 
vianants i ciclistes hagin de passar pels actuals camins. 

Igualment, i en referència amb l’adjudicació de 6 dels ha-
bitatges, l’Ajuntament ha verificat la documentació de les 
sol·licituds presentades i en el proper Ple es farà pública la 
llista provisional d’admesos i exclosos, la qual serà deguda-
ment comunicada als interessats per tal que donin la seva 
conformitat. 

L’Ajuntament ha adquirit als veïns els terrenys afectats, i 
l’obra serà finançada amb un ajut del Consell Comarcal 
del Gironès i està pendent de resposta d’un ajut del De-
partament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 
Paral·lelament, el Departament de Carreteres ha previst la 
col·locació d’un semàfor per facilitar l’accés a la ruta verda 
des del nucli urbà, serà un semàfor que només funcionarà 
quan els vianants l’accionin, per tant, no dificultarà en cap 
moment el trànsit de la C-25.

Recentment s’han instal·lat en el camí de Fornells sis 
senyals nous de limitació de velocitat a 60 km, amb un  
format que inclou advertiment suplementari amb la pa-
raula “recordeu”. Aquesta mesura s’ha pres conjuntament 
amb l’Ajuntament de Fornells, com a conseqüència dels 
nombrosos vehicles que hi circulen i de l’augment dels 
accidents que s’hi enregistren, ja que el camí indicat, per 
les seves dimensions, traçat i altres característiques, no 
pot assumir el trànsit intensíssim que s’hi enregistra i que 
és a causa del mal estat i col·lapse d’altres vies de comu-
nicació pròximes (N-II, carretera de Llambilles), respecte 
de les quals ha esdevingut un pas alternatiu per a l’accés 
i sortida de la ciutat de Girona. L’Ajuntament s’ha posat en 
contacte amb diverses administracions amb competència 
en temes de trànsit i carreteres per tal de reclamar-los 
que prenguin les mesures adients per solucionar aquest 
gravíssim problema, rebutjant qualsevol responsabilitat 
que es pugui derivar d’aquests accidents o danys que pu-
guin patir tant persones com béns. De moment no s’ha 
rebut cap resposta al respecte. 
Així mateix, l’Ajuntament ha fet instal·lar dos senyals amb limi-
tació de velocitat a 40 km al camí del Veïnat de  Can Bosch 

Nova senyalització del camí de Fornells
i del Veïnat de Can Bosch

obres aL pobLe
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Agenda 21
La redacció de l’Agenda 21 Local ja està a punt de tenir els 
primers diagnòstics per tal de poder revisar-los. Cal lamen-
tar la poca col·laboració ciutadana en la realització de les 
enquestes trameses i a la reunió explicativa convocada. 
Per tal de millorar aquesta baixa participació, s’han nome-
nat diversos delegats en cada veïnat per tal que fomentin 
aquesta participació.
El document final de l’Agenda 21 ha de definir realment el 
camí cap al desenvolupament sostenible de Campllong, 
tenint en compte aspectes ambientals, econòmics i socials. 

Per tant, a banda dels estudis tècnics, és molt important 
l’opinió de tots el campllonencs per poder tenir un docu-
ment que sigui el reflex de la visió del municipi des del punt 
de vista dels seus habitants. Per tot això, us demanem un 
cop més la vostra participació mitjançant l’enquesta que 
podeu trobar a www.campllong.cat, a l’Ajuntament o al Lo-
cal Social. 
Per tot això, us demanem un altre cop més la vostra par-
ticipació a través de les properes taules de treballs que 
s'organitzaran.  Us hi esperem a tots!.

Pintat del pavelló esportiu.

Nou plafó informatiu de gestió de deixalles,
situat al carrer de la Pau
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Aquest mes ha finalitzat el cicle de xerrades de 
l’escola de pares i mares de Campllong. Cal 
dir que el resultat ha estat positiu, amb una as-
sistència de fins a 9 pares i mares del poble 
que van aprendre noves tècniques i maneres 
d’encarar i millorar l’educació i el tracte amb els 
seus fills. 
Durant aquest trimestre també s’ha dut a terme 
el cicle de teatre “Temporada Alta” en el qual 
hi han participat unes 200 persones en l’oferta 
d’entrades. Així mateix, unes 25 persones van 
utilitzar l’autocar organitzat pel local social per 
anar a veure l’obra “Boscos Endins”. 
Una explicada de “Contes per riure” i una altra 
de “Contes del món” han portat als més petits 
fins al local social, on han passat una bona es-
tona bocabadats i atents escolant contes i lle-
gendes per boca de grans contaires. Per últim, 
un documental referent a “La vall de Kierong” 

El Local Social

del Tibet ha complementat les activitats organitzades al local social, on 
unes 10 persones van observar la cultura i les tradicions arrelades dels 
habitants del Tibet. 

Eren les 8 del matí del dia 18 de novembre i el termòmetre 
marcava -9 graus. Tot i això, més d’un centenar de corre-
dors/caminats es van animar a fer el recorregut de 12 km 
dissenyat per l’organització per camins i “corriols” del mu-
nicipi de Campllong. A l’arribada els esperava un esmorzar 
calent de torrades amb botifarra.

Caminada popular

Participants del curs de fotografia organitzat pel Local Social.
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Marató de TV3

Casalet de Nadal

Enguany i per primer cop, el grup de joves de 
l’Associació de Fires i Festes de Campllong, amb 
col·laboració amb l’Ajuntament, va organitzar un 
munt d’activitats amb motiu de la Marató de TV3. 
Felicitats per a la seva iniciativa, i també cal donar 

Quant arriba el Nadal, els nens i nenes fan vacan-
ces. Per això l’Ajuntament de Campllong proposa 
cada any un casalet amb activitats nadalenques per 
passar una bona estona amb altres companys. En-
guany hi han participat una vintena de nens i nenes 
que han fet manualitats, contes, jocs, etc. que els 
han preparat les monitores: la Núria, la Judith i la 
Sara. 

les gràcies a totes les persones que desinteressa-
dament van participar en les activitats previstes i van 
fer diverses aportacions econòmiques amb un total 
de 1.092,75.- €.  Igualment, l’Ajuntament ha fet una 
donació de 300.- €. 

El passat 11 de novembre vam celebrar una Castan-
yada popular que té lloc als voltants de la Festa de 
Tots Sants. L’acte va consistir en un berenar amb to-
rrades, botifarres i arengades, i per descomptat, cas-
tanyes i vi dolç per a postres. 

Castanyada
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Pastorets
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Missa del Gall

Concert de Nadal 
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Recollida de cartes pel Patge Reial

Cavalcada de Reis 
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Ara fa 5 mesos es va constituir el Casal dels Jubilats 
de Campllong. Actualment compta amb 65 socis que 
organitzen cada mes una sessió de ball/berenar amb 
gran acceptació per part de la gent gran de Camp-
llong i rodalies. 
Amb el suport del local social també organitzen ex-
cursions i sortides, l’última va ser als Aiguamolls de 
l’Empordà i al Museu del Joguet, i properament ani-
ran fins a Olot a visitar la Cooperativa de Iogurts la 
Fageda i al Museu dels Sants i, és clar, a fer un bon 
dinar a Can Xel. 
Com porten fent des de la constitució del Casal de 
Jubilats, cada dimarts a la tarda una desena d’avis i 

Casal dels Jubilats

àvies del poble es troben al local social per fer petar 
la xerrada, jugar al dòmino o a les cartes. Des del 
local social animem la resta de jubilats de Campllong 
a passar una bona estona en companyia dels veïns i 
veïnes, que de ben segur seran ben rebuts.
Properament s’inicien nous cursos i tallers com són 
un Curs de manualitats, un segon nivell de Curs 
d’internet i uns Tallers per conservar la memòria. 
Amb aquestes sortides, activitats i cursos es vol po-
tenciar la vida social de la gent gran  a la vegada que 
es visiten llocs nous i s’aprenen coses noves, que 
com molt bé diu la dita “Mai no és tard” i “El saber no 
ocupa espai”!
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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 2/4 de 3
i dijous de 6 a 8.

Web municipal
www.campllong.cat

Correu electrònic
ajuntament@campllong.cat

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

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

Jutjat de Pau - Llagostera :
972 80 57 56

Pavelló:
per a reserva de pista al telèfon de l’Ajuntament.

Local Social:
972 46 07 87

Serveis: Biblioteca/Telecentre de dilluns a divendres,
tardes de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.

Classes de reforç: informació al telèfon del Local Social

Casal de jubilats de Campllong: informació d’activitats al 
telèfon del Local Social

Parròquia de Campllong:
972 477 319
- Misses 1r i 3r diumenge de mes a les 9 del matí.

Altres serveis: 

Serveis Social – Cassà :   972 46 08 51

Assistència Sanitària – CAP Cassà :  972 46 38 82 (83)

Consorci d’Ambulàncies –   972 41 00 10

Servei d’aigües – PRODAISA -  972 20 20 78

Servei d’avaries - ENHER   900 77 00 77 

Gas - GAS I SERVEIS GIRONA  972 40 68 88

Deixalleria de Cassà  -   669701174

Telèfon d’emergències :  112

Bombers :  085

Mossos d’esquadra : 088

Serveis i telèfons
de l’Ajuntament de Campllong

El gra i la palla 
Campllong 
Butlletí d’informació Municipal
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