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L’activitat púbLica i La crisi
Què és la crisi? Potser deixant de fer activitats o creant 
activitats s’acaba amb la crisi? El món és molt canviant!
Potser és hora de parlar-ne, i segurament aquesta 
seria una bona fórmula per poder fer-li un “pedaç” a 
la situació econòmica actual. Cal parlar-ne i no pas 
amagar el cap a sota l’ala i fer com si no passés res. 
Si bé és veritat que situacions similars han passat 
altres vegades, possiblement aquesta és la primera 
que afecta a la internacio-
nalització de molts dels pro-
ductes econòmics que es 
troben en el mercat finan-
cer. En tot cas, vull deixar 
de banda l’àmbit privat i 
anar a l’activitat pública i 
l’afectació que pot arribar 
a tenir la crisi en el nostre 
poble. 
Tots aquells que poden 
pensar que a Campllong la 
crisi passarà de llarg, van 
una mica errats, potser ens 
afectarà menys que a altres pobles del nostre entorn, 
dic potser, ja que tot depèn de moltes circumstàncies 
i principalment de la capacitat de les nostres empre-
ses de mantenir el nivell d’activitat. 
En l’àmbit públic, els ingressos municipals es veuran 
lleugerament afectats si depenem solament de la 
nostra administració, o més afectats si les administra-
cions superiors a la nostra ens rebaixen el seu suport 
(ha quedat enrere el temps que les administracions 
públiques es podien endeutar una “miqueta” per afa-
vorir l’activitat econòmica en general). En tot cas, la 
política econòmica municipal de Campllong per al 
proper any haurà d’ésser de contenció de la despesa, 
amb la prioritat principal d’atendre els serveis bàsics i 
el manteniment, i a partir d’aquí treballar per intentar 
continuar amb les activitats que tenen més rellevàn-
cia al poble amb la màxima pulcritud amb la despesa, 
si ho fem així les activitats com la Fira, la Festa o 
el Musicant, no han de tenir cap problema per conti-
nuar pel camí dels últims anys;  així com mantenir les 
activitats diverses que es duen a terme en el Local 
Social, que no es poden tallar, ja que dinamitzen el 
nostre centre; i seguir amb la línia d’ajuts a famílies 
amb persones amb dependència, que aquests últims 
any s’hi ha donat un gran impuls. 

Per altra banda “tenim la sort” que les inversions més 
importants d’aquesta legislatura estan previstes per al 
2010. En aquest apartat, tot dependrà una mica de la 
venda a subhasta pública de les parcel·les propietat de 
l’Ajuntament situades al Polígon industrial “Les Ferreries”. 
Són set parcel·les situades al costat del Mas Serinyà, que 
curarien els problemes d’inversió del nostre municipi, tot i 
que la poca sortida que actualment té el mercat immobi-

liari és una dificultat afegida. En 
tot cas, el producte que oferim 
és molt atractiu; parcel·les pe-
tites, de 577,85 m2 a 1007,80 
m2 per fer naus en filera, i amb 
un preu de sortida a partir de 
155.317,40.-€/parcel·la. Tam-
poc no veig el mercat saturat 
d’aquest producte i espero que 
per situació, normativa o bé pel 
preu, sigui atractiu, i algú tingui 
a bé aprofitar l’avinentesa.
Per altra part, tenim en 
aquests propers mesos una 

feina feixuga amb el tema de les ordenances fiscals, 
hem d’intentar conciliar la suficiència econòmica de 
l’Ajuntament amb una càrrega fiscal justa per als veïns/
ïnes, en tot cas un debat important sobre els percen-
tatges a aplicar l’IPC de manteniment en aquells im-
postos i taxes que són de competència municipal.
També s’haurà de tenir en compte l’entrada en fun-
cionament de la revisió del cadastre, que caurà en 
un moment inoportú. De tota manera, estic segur de 
la voluntat del Consistori de fer que la despesa per a 
contribució a la hisenda local es mantingui i que sigui 
solament de forma puntual que a alguns els toqui pa-
gar una mica més, i sempre a causa de la correcció 
de situacions anòmales o insolidàries protagonitzades 
pel cadastre vell. 
Estem en un moment en el qual les famílies han 
d’ésser més que mai una pinya, si més no a l’hora de 
controlar la despesa, i el nostre poble ha d’ésser tam-
bé, més que mai, una gran família, de ben segur que 
és la fórmula per superar aquest temps de crisi i tirar 
endavant amb les nostres necessitats i inquietuds. 
Molta salut a tots. 

Lluís Freixas i Vilardell
Alcalde
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QÜESTIONS D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els familiars 
dels infants nascuts en el municipi en els darrers mesos. 
Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acor-
den d’adreçar la comunicació proposada pels naixements 
de David Puigmolé i Díaz i Mikiyas Coris Bell-lloch. Igual-
ment, el Sr. Alcalde proposa manifestar el condol als fami-
liars de la Sra. Carme Falgàs i Cubarsí  (q.a.c.s.).
Tot seguit, el Sr. Alcalde comenta les visites i gestions que 
s’han realitzat els darrers dies i l’estat en què es troben 
diverses obres municipals.
Concretament, el Sr. Freixas comenta que s’han iniciat les 
obres del pont del camí del  Remei, desprès d’haver-se 
solucionat els condicionants establerts per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua per a la seva construcció i que el dia 15 de 
maig s’ha previst que es posin les bigues.   
Continua el Sr. Freixas parlant sobre les obres de la Ruta 
Verda de la Bruguera i explicant que ha entrat a l’Ajuntament 
un escrit signat per trenta-set veïns/es queixant-se dels 
passos que s’han col·locat i demanant que es rebaixin o 
que es treguin. Explica que els passos s’han rebaixat a 
deu centímetres. El Ple acorda que es passi casa per casa 
i sol·licitar per escrit l’opinió dels veïns sobre si volen que 
es treguin definitivament aquests passos o si tal com estan 
actualment ho veuen correcte.
Respecte la Fira i a tall d’anàlisi, comenta que aquest any 
hi ha hagut més visitants i més expositors que en darre-
res edicions i que es preveu que els números s’hauran 
ajustat.
Continua el Sr. Freixas felicitant l’empresa DAMERIK SL, 
que ha estat guardonada amb el Premi Generalitat de Ca-
talunya a la Iniciativa Comercial dins la 8a edició dels Pre-
mis de la Generalitat de Catalunya a la Iniciativa Comercial 
i als Establiments Comercials Centenaris organitzats per 
la Direcció General de Comerç.
El Sr. Freixas fa referència a les reunions mantingudes: 
Juntament amb el regidor Xavier Codina visita el delegat 
territorial del Departament d’Agricultura Sr. Guix, per te-
mes de la Fira. 
Amb Sr. Alfred Salines de Telefònica.
Ivonne Valero, Mossos 
Delegació del Govern, PUOSC.
Properes reunions : 
 08/05/2008 – Diputació – Cultura Sr. Zamorano 
 tema Musicant. 
 30/04/2008 – Urbanisme Sr. Cofan. 
Per últim, el Sr. Freixas comunica al Ple que la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones ha tramès un es-
crit per comunicar la resolució per la qual es procedeix a 
l’obertura de procediment administratiu sancionador con-
tra l’entitat GESMEDIA, GESTIONS MULTIMÈDICA, S.C. 

i contra l’Ajuntament de Campllong, entre d’altres ajunta-
ments, per presumpte incompliment dels requisits exigi-
bles per a l’explotació de xarxes i la prestació de servei 
de comunicacions electròniques establerts en l’article 6.2 
de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Teleco-
municacions.

Alhora es comunica al Ple el requeriment tramès pel Jut-
jat Mercantil 1 de Girona pel qual mitjançant Procediment 
Judici Monitorio 377/2008, es requereix l’Ajuntament de 
Campllong, al pagament de 2.527,52 euros a la Sociedad 
General de Autores i Editores (SGAE) en virtut de factures 
emeses durant els anys 2004, 2005 i 2006.

AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCIALS
DE CAMPLLONG. 
APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE

El Ple municipal, en sessió del dia 18 de desembre, va 
aprovar inicialment els projecte “AMPLIACIÓ DELS LO-
CALS SOCIALS”. Acabat el període d’exposició pública 
s’aprova definitivament el projecte.

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.
APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE

El Ple municipal, en sessió del dia 7 de febrer, va aprovar 
inicialment el projecte “ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL”. 
Acabat el període d’exposició s’aprova definitivament el 
projecte..

LOCAL SOCIAL. GESTIÓ BAR-RESTAURANT. 
RELACIÓ PREUS SERVEIS. 
APROVACIÓ PREUS PÚBLICS

Per part del Sr. Francesc de Toro i Perpinyà i la Sra. Pu-
rificación Rodríguez Guirado, s’ha aportat llista de preus 
dels serveis oferts en el Bar-Restaurant del Local Social, 
la gestió i explotació del qual els correspon, segons acord 
d’adjudicació adoptat per aquesta Corporació en sessió de 
31 d’agost de 2006. 
En compliment del que determina el punt 7 del Plec de 
condicions juridicoadministratives i econòmiques par-
ticulars, el sotasignat alcalde proposa al Ple i aquest 
adopta l’acord de donar-se per assabentada la Cor-
poració i aprovar el contingut i detall de la relació de 
preus exposada.

MODIFICACIÓ REGLAMENT CASAL 
DE JUBILATS. APROVACIÓ INICIAL 

Atès que per tal de propiciar el benestar de la gent gran del 
poble, amb data 2 de novembre de 2006, aquest Ajunta-
ment va aprovar el Reglament del Casal de Jubilats, publi-
cat l’aprovació definitiva en el BOP núm. 9 del 12 de gener 
de 2007. Vist que desprès d’un any de funcionament es 
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valoren molt positivament les tasques dutes a terme pel 
casal. Atès que la Junta del Casal  va acordar la modi-
ficació dels estatuts esmentats, concretament en l’article 
3.2.2 referent a membres temporals, on cal afegir els punts 
que tot seguit s’indicaran per tal de donar compliment als 
usuaris actuals: 
2.2.6 – Persones jubilades que hagin estat més de 20 anys 
empadronades a Campllong. 
2.2.7 – Els progenitors dels residents empadronats a 
Campllong.”  
Atenent les competències i facultats que confereixen 
als ens locals en general i, concretament al Ple muni-
cipal, els articles 52 i 178 del DL 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, el sotasignat alcalde proposa 
al Ple i aquest aprova  inicialment la modificació del 
Reglament del Casal de Jubilats de Campllong.

PLA LOCAL DE JOVENTUT. 
PROJECTE DINAMITZACIÓ JOVE 2008-2009. 
APROVACIÓ INICIAL

Vist el projecte “Dinamització Jove 2008-2009” redactat 
per la regidoria de Joventut, el qual marca un programa 
de dinamització bianual centrat en els joves de Camp-
llong, amb l’objectiu de potenciar la cohesió social en-
tre els joves amb dos àmbits de treball, l’emancipació 
i la participació, a partir d’un seguit d’actuacions com 
xerrades, activitats, borsa de treball, Nit Jove de Festa 
Major, etc.
Vista la convocatòria d’ajuts per a projectes per a joves 
que els ajuntaments elaborin en el marc del Pla Nacio-
nal de Joventut de Catalunya,  formulada per la Resolu-
ció ASC/835/2008, de 13 de març (DOGC NÚM. 5097, 
de 26 de març de 2008), i de conformitat amb les bases 
reguladores aprovades a l’efecte, el sotasignat alcalde 
proposa al Ple i aquest aprova el projecte abans expo-
sat, titulat “Dinamització Jove 2008-2009”. 

OPERACIONS DE DELIMITACIONS DELS 
TERMES MUNICIPALS DE  LLAMBILLES I 
CAMPLLONG.
Nomenament comissió de delimitació.
Vista la comunicació tramesa per l’Ajuntament de 
Llambilles en el sentit d’incoar procediment per a 
delimitació de termes amb aquest municipi; en exer-
cici de la competència que atribueix a la Corporació 
l’art. 25 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
de règim local de Catalunya i de conformitat amb el 
procediment assenyalat a l’efecte per l’art. 33 del 
reglament de demarcació territorial i població dels 
ens locals, Decret 140/1988, de 24 de maig, el sota-
signat alcalde proposa al Ple i aquest aprova incoar 
l’expedient pertinent per a delimitació de termes res-
pecte del municipi de Llambilles.

PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 
2008-2012. AL·LEGACIONS

Vist l’edicte publicat en el DOGC núm. 5107, del dia 9 
d’abril, relatiu a l’acord de la Comissió de Cooperació 
Local de Catalunya, d’aprovació inicial de la planifica-
ció quinquennal del Pla únic d’obres i serveis de Cata-
lunya 2008-2012, corresponent al programa general i 
als programes específics formulats per l’Administració 
de la Generalitat, així com del programa específic pro-
posat per la Diputació de Girona. 
Considerant que les anualitats  previstes per a 
l’execució de les obres no són adequades per pos-
sibilitar l’execució dels projectes presentats i que es 
volen dur a terme i considerant necessari, per proble-
mes pressupostaris propis, sol·licitar un augment de 
l’import de la subvenció.
Els reunits prèvia deliberació i per unanimitat, a 
proposta de l’Alcaldia, acorden plantejar davant la 
Comissió de Cooperació Local de Catalunya la dis-
conformitat d’aquesta Corporació pel que fa a les 
anualitat que es detallaran, de l’atribució inicial del 
Pla d’Obres i Serveis, quinquenni 2008-2012, en els 
termes següents:

1r.- Títol de l’actuació: 
AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCIALS
Pressupost total previst: 404.834,41.- € 
Planificació any: 2010
Al·legacions: Sol·licitar un canvi d’anualitat de 
l’actuació per a l’any 2009. 

L’execució de l’equipament proposat s’estima vital per 
fer possible la prestació de serveis absolutament mí-
nims i necessaris per al manteniment de la cohesió 
social  i l’arrelament de la població en el municipi, ja 
que l’esmentada construcció acollirà un espai per a 
joves, els quals no en disposen cap i permetrà que 
el Casal dels jubilats de Campllong tingui un espai 
exclusiu per a ells que actualment comparteix amb 
diversos col·lectius amb els inconvenient que això els 
hi comporta i per a l’organització de les nombroses 
activitats que realitzen. Igualment, l’esmentada obra 
és complementària de les obres de construcció de la 
Llar d’Infants de Campllong, l’execució de les quals 
s’ha de realitzar conjuntament per tal  de coordinar-
les amb les ajudes del Departament d’Ensenyament.

2n.- ADEQUACIÓ DE LA RECTORIA PER A AMPLIACIÓ 
DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ – CASA CONSISTORIAL 
DE CAMPLLONG
Pressupost total previst: 174.436,59.- €
Planificació any: 2009
Al·legacions: Sol·licitar un canvi d’anualitat de l’actuació 
per l’any 2010, i un augment de l’import de la subvenció 
per a poder fer front a les despeses de les obres. 
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HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 
PROMOGUTS PER CAMPLLONG INICIATIVES 
SAU. ACCEPTACIÓ RENÚNCIA I ADJUDICACIÓ 
NOU HABITATGE. 
ATRIBUCIÓ DEFINITIVA 6 HABITATGES

Vist que l’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 7 de febrer 
proppassat, va aprovar la llista definitiva de sol·licitants 
admesos i exclosos en el procés d’adjudicació de 6 habi-
tatges de protecció oficial, en règim de venda, promoguts 
per CAMPLLONG INICIATIVES SAU. 
Atès que per tal de formalitzar la seva conformitat, els 6 
adjudicataris havien de complir una sèrie de requisits es-
pecificats en la comunicació de trasllat de l’acord esmentat, 
entre ells manifestar per escrit el seu ordre de preferència 
respecte dels 6 habitatges i el pagament de 6.000.- € en 
concepte de paga i senyal que calia efectuar com a data 
límit el 20 de febrer proppassat. 
Vistos els escrits que tot seguit s’indicaran de manifestació 
dels interessats de l’acceptació de l’adjudicació i detall de 
la preferència de l’habitatge concret que desitgen: 

Registre   Data  Nom
139  14/02/2008 Ishar Nicolau i Musson
151  14/02/2008 Àngel Darna i Abulí i  
    Emília Bosacomma i  
    Planella
152  14/02/2008 Sergi Roca i 
    Bernatallada
156  15/02/2008 Dídac Valls i Figueres
172  18/02/2008 Anna Johé i Barnés
196  21/02/2008 Carolina Porras i Padilla 

Vist igualment l’escrit tramès pel Sr. Sergi Roca i Ber-
natallada, mitjançant el qual efectua renúncia expres-
sa a l’adjudicació de l’habitatge. 
De conformitat amb tot el que s’ha exposat i seguint el 
que determinen les bases reguladores del procediment 
d’adjudicació, aprovades pel Ple municipal en data 22 
de març de 2007, el sotasignat alcalde, proposa al 
Ple, i aquest aprova, d’acceptar la renúncia expressa 
del Sr. Sergi Roca i Bernatallada de l’adjudicació de 
l’habitatge de conformitat amb el paràgraf 23.1 de les 
bases reguladores del procediment d’adjudicació. 
2n.- Atribuir al sol·licitant classificat en el lloc setè, 
i que tot seguit s’indicarà, un dels habitatges prote-
gits en règim de venda de la promoció al·ludida, sig-
nificant-li que de conformitat amb el que determina 
el paràgraf 20.2 de les bases reguladores del proce-
diment, disposa d’un termini de 10 dies per manifes-
tar per escrit llur preferència respecte d’un dels habi-
tatges, a fi que li sigui adjudicat seguint, en tot cas, 
l’ordre rigorós de puntuació.

MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM SECTOR 
INDUSTRIAL “LES FERRERIES”. 
APROVACIÓ PROVISIONAL

Vist que el proppassat dia 8 de març va finalitzar el termini 
d’informació pública de la resolució adoptada pel Ple muni-
cipal en sessió del proppassat dia 17 de gener, d’aprovació 
inicial d’una modificació puntual del Pla d’Ordenació ur-
banística de Campllong, segons projecte redactat per 
l’arquitecte Sr. Adrià Felip i Campistol, efectuades les noti-
ficacions oportunes, i en el termini hàbil concedit a l’efecte, 
ha estat plantejada la següent al·legació:
Sra. Glòria Bardají i Pascual, en representació de Dolors 
Mussons i Requesens i Jordi Nicolau i Adell, sol·liciten 
l’arxiu definitiu de l’expedient o que en cas de transforma-
ció de la seva parcel·la de l’ús residencial per industrial 
s’hi apliquin els paràmetres de la nova zona IF.3.
Vist l’informe emès pel tècnic redactor, de data març de 2008, 
en resposta a l’al·legació descrita en el paràgraf anterior.

Atès el previst als 74, 83 i 94 del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya i als articles 107, 117 i 118 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el regla-
ment de la Llei d’Urbanisme, que regulen el procediment 
per tramitar l’aprovació d’aquesta modificació puntual.
S’aprova  ESTIMAR PARCIALMENT  l’al·legació presen-
tada per la Sra. Glòria Bardají i Pascual, en representació 
de Dolors Mussons i Requesens i Jordi Nicolau i Adell, so-
bre la base de l’informe del tècnic redactor del projecte, Sr. 
Adrià Felip i Campistol.
També s’aprova provisionalment la modificació puntual 
del Pla d’Ordenació urbanística de Campllong, en l’àmbit 
del sector industrial “Les Ferreries”, segons documentació 
elaborada per l’arquitecte Adrià Felip i Campistol. 

MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA TAULA COMARCAL 
DE REGIDORS I REGIDORES DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DEL GIRONÈS

Atès que el Consell Comarcal del Gironès, en el marc del 
Pla Comarcal de Promoció Econòmica, té interès a impul-
sar la taula comarcal de regidors i regidores de promo-
ció econòmica del Gironès. Atès que l’àrea de promoció 
econòmica del Consell Comarcal del Gironès vol establir 
un canal de relació i coordinació entre responsables de 
promoció econòmica dels municipis del Gironès. Atès 
que es vol millorar el serveis i la qualitat de les polítiques 
d’ocupació i desenvolupament local afavorint el treball en 
xarxa entre els municipis del Gironès. 
Per aquests motius, el sotasignat alcalde proposa al Ple, 
i aquest aprova, adherir-se a la taula comarcal de regi-
dors i regidores de promoció econòmica del Gironès, tot 
duent a terme aquelles actuacions que puguin servir per 
millorar les polítiques d’ocupació i desenvolupament lo-
cal del municipi. 
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PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2008. 
APROVACIÓ DEFINITIVA

Un cop finalitzat el proppassat dia 28 de març el perío-
de d’exposició pública del pressupost municipal d’aquest 
exercici, el sotasignat alcalde proposa al Ple, i aquest 
aprova, donar-se la Corporació per assabentada de la cir-
cumstància exposada i de l’aprovació definitiva del pres-
supost esmentat.

DESPATX ORDINARI

El Sr. Freixas informa  al Ple de la relació de Decrets i reso-
lucions dictades del 8 de febrer al 18 d’abril de 2008:

Núm. 25/2008 - del dia 8 de febrer, de concessió de llicèn-
cia urbanística d’obra menor, exp. 2/2008.
Núm. 26/2008 – del dia 11 de febrer, d’aprovació de liqui-
dacions, a efectes del seu pagament avançat, de l’impost 
sobre construccions, taxa d’expedició de llicències urba-
nístiques i pagament de fiances d’afectació de la via pú-
blica i sobre gestió de runes, corresponent a l’expedient 
núm. 50/2007.
Núm. 27/2008 – del dia 14 de febrer, de sol·licitud de sub-
venció per al foment de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica, ordre MAH/3715/2007.
Núm. 28/2008 – del dia 14 de febrer, de concessió de lli-
cència ambiental Exp. 1/2004 – annex II.2.
Núm. 29/2008 – del dia 14 de febrer, d’aprovació de liqui-
dacions, a efectes del seu pagament avançat, de l’impost 
sobre construccions, taxa d’expedició de llicències urba-
nístiques i pagament de fiances d’afectació de la via pú-
blica i sobre gestió de runes, corresponent a l’expedient 
núm. 1/2007.
Núm. 30/2008 – del dia 14 de febrer, de trasllat d’informe 
tècnic corresponent a expedient de llicència urbanística 
61/2006 de requeriment de documentació i correcció de 
deficiències.
Núm. 31/2008 – del dia 14 de febrer, de trasllat d’informe 
tècnic corresponent a expedient de llicència urbanística 
62/2006 de requeriment de documentació i correcció de 
deficiències.
Núm. 32/2008 – del dia 14 de febrer, de trasllat d’informe 
tècnic corresponent a expedient de llicència urbanística 
63/2006 de requeriment de documentació i correcció de 
deficiències.
Núm. 33/2008 – del dia 14 de febrer, de trasllat d’informe 
tècnic de suspensió de l’atorgament de llicència de prime-
ra ocupació de l’expedient d’obres 6/2006. 
Núm. 34/2008 – del dia 25 de febrer, de comunicació de 
suspensió de tràmit d’atorgament de llicència d’obres i 
trasllat informe tècnic per esmenar deficiències correspo-
nents a l’expedient núm. 3/2008.
Núm. 35/2008 – del dia 25 de febrer, d’aprovació de liqui-
dacions, a efectes del seu pagament avançat, de l’impost 
sobre construccions, taxa d’expedició de llicències urba-

nístiques i pagament de fiances d’afectació de la via pú-
blica i sobre gestió de runes, corresponent a l’expedient 
núm. 6/2008.
Núm. 36/2008 – del dia 25 de febrer, de denegació de lli-
cència d’obres expedient 4/2008.
Núm. 37/2008 – del dia 26 de febrer, d’autorització de 
canvi de nom de l’expedient de llicència ambiental núm. 
15/2006.
Núm. 38/2008 – del dia 29 de febrer, de proposta de reso-
lució exp. llicència ambiental núm. 15/2006 – annex II.1
Núm. 39/2008 – del dia 29 de febrer, de trasllat d’informe 
tècnic de requeriment de documentació complementari a 
sol·licitud de llicència ambiental exp. 2/2008.
Núm. 41/2008 – del dia 3 de març, de trasllat d’informe 
tècnic corresponent a expedient de llicència urbanística 
8/2008 de requeriment de documentació, correcció de de-
ficiències i suspensió del tràmit. 
Núm. 42/2008 – del dia 3 de març, d’aprovació de liqui-
dacions, a efectes del seu pagament avançat, de l’impost 
sobre construccions, taxa d’expedició de llicències urba-
nístiques i pagament de fiances d’afectació de la via pú-
blica i sobre gestió de runes, corresponent a l’expedient 
núm. 11/2008.
Núm. 43/2008 – del dia 5 de març, de devolució de fiances 
de residus de la construcció expedient llicència urbanística 
núm. 42/2007.
Núm. 44/2008 – del dia 5 de març, de devolució de fiança 
de afectació de la via pública expedient llicència urbanísti-
ca núm. 42/2007.
Núm. 45/2008 – del dia 10 de març, de contractació tem-
poral d’una dinamitzadora del Local Social de durada de 
l’1.04.2008 al 31.09.2008.
Núm. 46/2008 – del dia 10 de març, d’aprovació de liqui-
dacions, a efectes del seu pagament avançat, de l’impost 
sobre construccions, taxa d’expedició de llicències urba-
nístiques i pagament de fiances d’afectació de la via pú-
blica i sobre gestió de runes, corresponent a l’expedient 
núm. 14/2008.
Núm. 49/2008 – del dia 13 de març, d’incoació d’expedient 
de protecció de la legalitat urbanística per a la construcció 
d’una tanca al carrer Sant Jordi.
Núm. 50/2008 – del dia 20 de març, d’aprovació de despe-
ses per import de 34.977,73.- €.
Núm. 51/2008 – del dia 1 d’abril, de nomenament de forma 
provisional de secretària-interventora durant el període de 
baixa de la funcionària titular. 
Núm. 52/2008 – del dia 3 d’abril, d’aprovació de liquida-
cions, a efectes del seu pagament avançat, de l’impost so-
bre construccions, taxa d’expedició de llicències urbanís-
tiques i pagament de fiances d’afectació de la via pública 
i sobre gestió de runes, corresponent a l’expedient núm. 
34/2007.
Núm. 53/2008 – del dia 4 d’abril, d’aprovació de despeses 
per import de 8.800.- €.
Núm. 54/2008 – del dia 3 d’abril, d’aprovació de liquida-
cions, a efectes del seu pagament avançat, de l’impost so-
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bre construccions, taxa d’expedició de llicències urbanístiques 
i pagament de fiances d’afectació de la via pública i sobre ges-
tió de runes, corresponent a l’expedient núm. 16/2007.
Núm. 55/2008 – del dia 3 d’abril, de comunicació de suspensió 
de tràmit d’atorgament de llicència d’obres i trasllat informe tèc-
nic per a esmena de deficiències corresponents a l’expedient 
núm. 13/2008.
Núm. 56/2008 – del dia 4 d’abril, de trasllat d’al·legacions a 
la Ponència Ambiental referent a informe desfavorable exp. 
llicència ambiental núm. 11/2006.
 Núm. 57/2008 – del dia 3 d’abril, de comunicació de suspen-
sió de tràmit d’atorgament de llicència ambiental i trasllat in-
forme tècnic per a esmena de deficiències corresponents a 
l’expedient núm. 1/2008.
Núm. 58/2008 – del dia 3 d’abril, d’atorgament de llicència am-
biental exp. núm. 15/2006 – annex II.1
Núm. 59/2008 – del dia 4 d’abril, d’aprovació de despeses per 
import de 14.315,74.- €.
Núm.  60/2008 – del dia 4 d’abril, de proposta de resolució 
d’expedient llicència ambiental núm. 4/2006.
Núm.  61/2008 – del dia 4 d’abril, de proposta de resolució 
d’expedient llicència ambiental núm. 2/2006.
Núm. 61/2008 (bis) – del dia 4 d’abril, de proposta de resolució 
d’expedient llicència ambiental núm. 16/2006.
Núm. 62/2008 – del dia 8 d’abril, de sol·licitud a la Diputació de 
Girona d’ajuts en matèria forestal.
Núm. 63/2008 – del dia 11 d’abril, de concessió de llicència de 
primera ocupació habitatge del carrer Remei, 11.
Núm. 64/2008 – del dia 16 d’abril, de comunicació de sus-
pensió de tràmit d’atorgament de llicència ambiental i trasllat 
informe tècnic per a esmena de deficiències corresponents a 
l’expedient núm. 7/2008.
Núm.  65/2008 – del dia 17 d’abril, de proposta de resolució 
d’expedient llicència ambiental núm. 2/2007.
Núm. 66/2008 – del dia 18 d’abril, d’aprovació de les liquida-
cions de la taxa  corresponent a l’ocupació de domini públic 
municipal, primer trimestre 2008.
Núm. 67/2008 – del dia 18 d’abril, de concessió de llicència 
urbanística d’obra menor exp. 11/2008.
Igualment, es fa constar que per errors en la numeració, els 
decrets 40, 47 i 48 /2008 són nuls. 

Ple municipal 
del 29 de maig de 2008
QÜESTIONS D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els fa-
miliars dels infants nascuts en el municipi en els darrers 
mesos. Els reunits manifesten conformitat i, per unani-
mitat, acorden d’adreçar la comunicació proposada pel 
naixement de SERGI SAYERAS I FABRELLAS. 
Tot seguit, el Sr. Alcalde comenta les visites i gestions que 
s’han realitzat els darrers dies i l’estat en què es troben 
diverses obres municipals.

Visites: 
30.04.2008 – Camil Cofan – modificació POUM
08.05.2008 – Diputació Cultura Sr. Zamorano tema Musicant. 
08.05.2008 – Projecte tramvia intercomarcal

REGIDORIES. DONAR COMPTE 
DELS ASSUMPTES I GESTIONS REALITZADES

Pren la paraula el Sr. Codina per comentar que 
s’estan acabant els treballs del carril bici i que 
tan sols falta arreglar el tros de Can Barris i el de 
l’altre costat.
Continua comentant que s’han estesat els marges i les 
voreres del poble i s’ha fet una estesa d’uns quants 
metres a cada cantó de la riera per veure com queda. 
Respecte això diu que caldria pensar si és millor fer-ho 
a 2 metres del marge de la riera o a menys.
Finalment, comenta que queden 200 o 300 metres 
per acabar la ruta cap a Formigons Alzina i que 
caldria pensar què es vol fer.
Pren la paraula el Sr. Gumbau per comentar que a 
l’edifici del Local Social hi ha goteres i que cal pensar 
a fer-hi una actuació per solucionar aquesta situació.
El Sr. Alcalde respon que en el projecte d’ampliació 
del Local Social es construirà un voladís a per tot que 
solucionarà aquest problema.
Pren la paraula la Sra. Bancells per dir que des de la 
seva Regidoria s’està preparant i organitzant la Festa 
Major. 

CONVENI ENTRE LA SOCIETAT GENERAL 
D’AUTORS I EDITORS (SGAE) I L’ASSOCIACIÓ 
DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (ACMA). 
ADHESIÓ. 

Vist el conveni de col·laboració signat entre la Socie-
tat General d’Autors i Editors (SGAE) i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, en data 13 de 
juliol de 2001, en virtut del qual els ajuntaments 
membres de l’ACM i que subscriguin el conveni, 
gaudiran d’unes importants bonificacions a l’hora de 
liquidar els drets d’autors.
El conveni preveu un sistema de bonificacions tant 
en les actuacions dutes a terme pels ajuntaments 
durant la festa major i altres espectacles i per tal 
de gestionar-ho, es preveu un full d’autoliquidació 
i, també, la possibilitat de sol·licitar un pressupost 
previ per part de l’Ajuntament a l’SGAE. Igualment, 
el conveni preveu la possibilitat de celebració de se-
minaris i jornades adreçades a regidors i tècnics de 
cultura dels ajuntaments socis de l’ACM.
Per tot el que s’ha exposat, el sotasignat alcalde 
proposa al Ple adherir-se al conveni subscrit entre 
l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I CO-
MARQUES i la SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I 
EDITORS, que ho aprova per unanimitat.
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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES 
AMB DEPENDÈNCIA  - ANY 2008 I APROVACIÓ 
DE LES BASES REGULADORES

Considerant les greus dificultats de tots tipus que pateixen 
aquelles famílies que tenen entre els seus membres alguna 
persona en situació de dependència greu, ja sigui per causes  
físiques, psíquiques o de vellesa, i amb l’objectiu de donar 
suport solidàriament i des de l’àmbit municipal aquells casos 
que puguin valorar-se com de major necessitat en tots els 
aspectes, s’ha considerat adient de formular convocatòria per 
al 2008 del programa d’ajuts econòmics adreçat específica-
ment a atendre necessitats concretes en aquests supòsits. 
Als efectes indicats, el sotasignat alcalde proposa al Ple, el 
qual ho adopta, un acord en els següents termes:
Formular convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts econò-
mics per a persones en situació de dependència i que resideixin 
en el municipi de Campllong i aprovar les corresponents bases 
reguladores que s’acompanyen com a annex a aquesta proposta.
Destinar fins a un import màxim de 18.349,21.-€ per aten-
dre les sol·licituds que  puguin plantejar-se a  l’empara de 
la convocatòria exposada,  que serà a càrrec de la partida 
08.3.480 (atencions benèfiques i assistencials) del pressu-
post de l’exercici.
Establir un termini de dos mesos per a presentació de 
les sol·licituds pels interessats, a comptar des de la data 
d’aprovació de la convocatòria i fer pública la qual mitjançant 
anuncis en el taulell oficial de la Corporació, web municipal i 
altres mitjans locals de difusió.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Vist els resultats de la consulta popular formulada el passat 
10 de maig en aplicació dels criteris de màxima participació 
quant a la distribució dels recursos municipals –pressupos-
tos participatius–, que ha comportat l’atribució d’un import de 
25.000.-€ amb destinació a actuacions diverses, el sotasignat 
alcalde proposa al Ple l’adopció dels següent ACORD: 
Aprovar els resultats de la consulta popular esmentada, 
quant a les actuacions i imports que li corresponent i que 
són com segueix: 

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

AGRUPACIÓ INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA 
DELS AJUNTAMENTS DE CAMPLLONG 
I RIUDELLOTS DE LA SELVA. DISSOLUCIÓ

Aquest Ajuntament i el del municipi de Riudellots de la Sel-
va constitueixen agrupació a efectes de sosteniment del lloc 
de treball de secretaria–intervenció d’ambdues Corporacions, 
que consta classificada com de tercera classe (BOE 249 de 17 
d’octubre de 1986).
La indicada agrupació va constituir-se en data 8 de gener de 
1985, en separar-se els ajuntaments de Sant Andreu Salou i 
Aiguaviva d’una anterior, que havia estat creada per les quatre 
poblacions l’any 1975.
Des de la seva constitució ha ocupat el lloc de treball exposat 
l’actual secretària–interventora, Sra. M. Neus Jou i Marí, fun-
cionària d’habilitació estatal, nomenada primer interinament i, 
posteriorment, amb caràcter definitiu per resolució 6 de juny de 
1989 (BOE 146, de 20 de juny).
En el present estat, atenent el creixement assolit per les 
dues poblacions (habitants a 1.01.2007: Campllong: 400, 
Riudellots de la Selva: 1877), com també l’ampliació del 
ventall de serveis que presten, en general, totes les entitats 
locals i l’assumpció per aquestes de noves competències, 
es requereix una dedicació a les tasques pròpies del lloc 
de treball de secretaria–intervenció que no són assumibles 
correctament i amb la dedicació i rigor propi del càrrec per 
una sola funcionària.
Per altra banda, ambdós municipis disposen  de capacitat 
econòmica suficient per fer front individualment a les despe-
ses de sosteniment del lloc de treball repetit, tal com evidència 
l’import total dels seus respectius pressupostos (exercici 2007: 
Ajuntament de Campllong: 2.067.894,68€; Ajuntament de Riu-
dellots de la Selva: 4.235.741’04€).  
Així doncs, es considera oportú procedir a la dissolució de 
l’agrupació detallada, instruir el corresponent expedient i elevar-
lo a la Direcció General d’Administració Local per a resolució i 
posterior classificació de les places de secretaria–intervenció 
dels dos Ajuntaments com de classe tercera.
No es produeix cap intervenció, se sotmet la proposta a vota-
ció i resultant aprovada per unanimitat de tots els assistents.

REGLAMENT D’ÚS DE LES SALES 
I ESPAIS EXISTENTS A LA CASA 
CONSISTORIAL, LOCAL SOCIAL I 
PAVELLÓ ESPORTIU DE CAMPLLONG. 
ORDENANÇA REGULADORA DEL 
PREU PÚBLIC CORRESPONENT. 
APROVACIÓ.

Vista la necessitat de regular les condi-
cions d’ús i funcionament de les sales 
i espais en edificis municipals i també 
establir un preu públic per la seva utilit-
zació quan es tracti d’activitats privades. 



Cop d’ull a les actes municipals
8

( Butlletí de
Campllong 16)

Vista la  proposta “d’Ordenança municipal reguladora del 
preu públic per la utilització per a activitats privades, de 
les sales i dependència municipals”, com també la pro-
posta de “Reglament per la utilització privada de les sa-
les i espais existents a la casa consistorial, local social i 
pavelló esportiu de Campllong”, les quals s’adjunten com 
annex a aquesta proposta. 
Atès que correspon al Ple de la Corporació l’aprovació de 
les ordenances municipals, conforme a l’article 22.2 d. de 
la Llei de Bases de règim local i l’article 52.2 d) del Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
el sotasignat alcalde proposa al Ple i aquest aprova ini-
cialment el Reglament d’ús de les sales i espais existents 
a la casa consistorial, local social i pavelló esportiu de 
Campllong, així com l’Ordenança reguladora del preu pú-
blic vinculat a l’ús indicat.

ANNEX

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LES SALES I 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Article 1r.- Fonament i naturalesa.
1. Fent ús de les facultats concedides als articles 133.2 
i 142 de la Constitució, i de conformitat amb el que 
disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, amb-
dós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Lo-
cals, l’Ajuntament de Campllong estableix el preu públic 
per a l’ús de les diferents sales i dependències munici-
pals, especificades en les tarifes regulades a l’article 4t 
d’aquesta Ordenança.

Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable del preu públic l’ús  o aprofi-
tament especial dels espais i locals dels edificis munici-
pals detallats al paràgraf 4t  següent.
 
Article 3r.- Obligats al pagament.
Queden obligats al pagament d’aquest preu públic les 
persones o entitats a favor dels quals s’acordi la cessió 
d’ús dels locals de propietat municipal, o els que es bene-
ficiïn de l’aprofitament, si és que aquest es va dur a terme 
sense l’autorització corresponent.

Article 4t.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta orde-
nança serà la que es fixa en la tarifa continguda a l’apartat 
següent i calculat per hora o fracció superior o igual a 15 
minuts:

Edifici Ajuntament: 

- Sala de Plens      10,00.- €
- Sala d’Exposicions per a reunions    20,00.- €

Local Social: 

- Sala Polivalent (inclou instal·lació cadires)   30,00.-€ 
(mínim 90.- €)
(Suplement de 40.- € per utilització de l’equipament 
d’ordinador, projector, megafonia, etc.)
- Aula de repàs (inclou pissarra)       10,00.- € (mínim 30.- €)

Pavelló: 

- Pista poliesportiva per a la pràctica d’esports    22,00.- €/h*
- Abonaments per temporada per a la pràctica d’esports 
(mínim 6 mesos)                                      18,00.- €/hora*
- Llum pavelló esportiu (que s’ha introduir al moneder 
instal·lat a aquest efecte                   4,00.- €/hora
* Inclou servei de vestidors amb dutxa. 

Per la utilització del pavelló per a activitats no esportives, 
la neteja de la instal·lació anirà a càrrec del peticionari. 
Cal tenir en compte que els espais no estaran atesos 
durant la realització dels actes o activitats, per personal 
municipal. La gestió municipal es concretarà en l’obertura 
i tancament de l’espai en l’horari sol·licitat.
El preu indicat inclou llum, calefacció i aire condicionat i ne-
teja, excepte activitats del pavelló esportiu que sols s’inclou 
neteja en les activitats de pràctica d’esports. 
Amb posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança, 
els preus de la cessió d’ús dels nous locals que l’Ajuntament 
ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern 
Local de forma que es cobreixi, com a mínim, el seu cost. 

Article 5è.- Bonificacions.
Respecte de la quota que correspongui, podran atorgar-
se les bonificacions que a continuació es detallaran, en 
funció del subjecte passiu que demana l’autorització, 
caràcter o finalitat de l’activitat que es proposa desenvo-
lupar i el seu grau d’interès públic, general i específic per 
als veïns i residents a Campllong:
Les bonificacions hauran de ser oportunament sol·licitades 
i justificades per l’interessat qui, a l’efecte, aportarà la docu-
mentació que consideri adient.
Si el sol·licitant és una administració pública, els seus orga-
nismes autònoms, les societats de capital íntegrament pú-
blic i qualsevol altre organisme públic, per a actes d’interès 
general, que puguin comportar un benefici o siguin d’interès 
per al municipi de Campllong, bonificació 100%.
Si el sol·licitant és una entitat o associació sense ànim de 
lucre amb domicili en el  municipi de Campllong, excep-
te si realitza activitats obertes al públic amb cobrament 
d’entrada o quota,  bonificació  100%.
Si el sol·licitant és persona física o jurídica que actuï sen-
se afany de lucre, bonificació: 100%.

Article 6è.- Normes de gestió.
La liquidació del preu públic es practicarà en la mateixa 
resolució en què s’autoritza  l’ús especial i haurà de fer-se 
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efectiva, en tot cas, abans del seu inici.
Les quantitats exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran 
per a cada aprofitament sol·licitat o realitzat.
Quan, per causa de la utilització, els béns municipals de-
tallats en aquesta ordenança resultessin malmesos o amb 
desperfectes, el titular de l’autorització, sense perjudici del 
pagament del preu públic corresponent, restarà obligat al 
reintegrament total de les despeses de reconstrucció o 
reparació dels danys causats.
L’Ajuntament emetrà un rebut de conforme de pagament.

Article 7è.- Obligació de pagament.
1. L’obligació del pagament del preu públic regulat en 
aquesta ordenança neix en el moment de sol·licitar 
l’autorització d’ús dels espais o locals municipals. 
2. En el moment de fer la sol·licitud es dóna per entès que 
el sol·licitant coneix l’estat del equipament que sol·licita, i 
s’obliga en aquest acte a no fer cap reclamació al efecte. 
3.  El pagament del preu públic es realitzarà mitjançant 
ingrés directe a la Tresoreria municipal.

Article 8è.- Remissió normativa.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta 
ordenança s’estarà al que al respecte determinin el Text Re-
fós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de 
Taxes i preus públics i la resta de disposicions concordants.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor un cop complert 
el tràmit de publicació preceptiu i transcorregut el termini 
establert en l’article 65.2, en relació amb el 70.2 de la Llei 
7/1985, de bases del règim local.

El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva 
modificació o derogació expressa.

REGLAMENT D’ÚS DE LES SALES I ESPAIS EXIS-
TENTS A LA CASA CONSISTORIAL, LOCAL SOCIAL I 
PAVELLÓ ESPORTIU DE CAMPLLONG

CAPÍTOL PRIMER: Objecte, naturalesa i àmbit 

Art. 1. Objecte. 
L’objecte d’aquest Reglament és regular les condicions 
d’ús i funcionament de les sales i espais municipals de la 
Casa Consistorial, Local Social i Pavelló esportiu de Cam-
pllong i que figuren relacionats a l’art. 4 següent.

Totes els equipaments al·ludits tenen per objectiu oferir 
els espais necessaris als veïns de Campllong perquè pu-
guin desenvolupar-hi les seves activitats cíviques, socials, 
culturals, esportives, de lleure i d’altres que tinguin interès 
públic, així com afavorir la participació dels vilatans en 
aquells assumptes de la comunitat que fomentin la difusió 
de valors i la convivència associativa. 

Art. 2. Destinataris
Els espais repetits tenen la consideració de béns de 
domini públic i la seva utilització es troba subjecte a 
l’atorgament de la corresponent llicència per a l’ús comú 
especial del domini públic, d’acord amb el que es preveu 
als arts. 53 a 60 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
Els béns mobles incorporats de manera permanent als 
diferents espais per tal de dur-hi a terme les activitats co-
rresponents, tenen la mateixa consideració.
 
Art. 3. Equipaments
Els espais susceptibles d’autorització d’ús són els se-
güents: 

CASA CONSISTORIAL :
Sala d’Actes
Superfície:  34 m2

Mobiliari o altres: disposa de taula i cadires

Sala de Plens
Superfície: 22 m2

Mobiliari o altres: disposa de 1 taula gran i 12 cadires 
(opcional col·locació de + cadires)

LOCAL SOCIAL
Sala polivalent
Superfície: 127,10 m2

Mobiliari o altres: disposa de cadires, taula gran, projector 
i pantalla, megafonia, ordinador portàtil, aparell reproduc-
tor de CD, DVD, etc.

Biblioteca
Superfície: 40,72 m2

Mobiliari o altres: 4 taules grans equipades amb dos ordina-
dors cadascuna per a treballs ordinaris i connexió a internet. 

Aula: 
Superfície: 17,18 m2

Mobiliari i altres: 6 taules petites, 6 cadires, taula profes-
sor i pissarra. 

Pavelló esportiu
Superfície: 700 m2

Mobiliari i altres: sense mobiliari, a disposició per a activi-
tats esportives vestidors amb dutxes. 

Art. 4. Disponibilitat horària
Els horaris d’obertura dels locals seran els que determi-
ni periòdicament l’Ajuntament, atenent la programació 
d’activitats previstes per les regidories de cultura, educa-
ció, joventut o altres àrees i departaments municipals.
L’horari d’ús especial podrà ser diferent a l’establert. En 
aquest cas, els usuaris o l’entitat organitzadora seran res-
ponsables de les instal·lacions en tot moment, així com 
de respectar i fer respectar les normes. Aquests horaris 
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hauran de ser expressament especificats i justificats en la 
sol·licitud d’autorització de l’ús.
 
Art. 5. Tipologia d’usos
Les activitats que es desenvolupin en els espais municipals 
detallats han de tenir una finalitat cultural, cívica o social.
Queden prohibides expressament totes les activitats que atemp-
tin contra els valors fonamentals d’igualtat, llibertat, toleràn-
cia, convivència i democràcia, i les que siguin il·legals.  
Tanmateix, els usuaris hauran de vetllar pel manteniment 
de la dignitat i presència adequada a l’espai autoritzat.
Els particulars o les associacions usuàries prendran les 
mesures preventives oportunes davant les presumptes 
situacions de violència. 
La no-celebració d’activitats sol·licitades i autoritzades 
sense justificació aparent, pot determinar l’adopció de 
mesures restrictives d’ús d’espais i infraestructura de 
l’equipament envers les persones, grups o entitats res-
ponsables. 
La difusió de les activitats les realitzarà l’entitat organit-
zadora.
L’Ajuntament de Campllong podrà exercir en qualsevol 
moment les seves potestats de tutela i inspecció i adoptar 
les decisions que escaiguin. 
En període de campanya electoral, les cessions d’espais 
estaran supeditades a l’ús per a actes programats per la 
Junta Electoral de Zona i únicament en aquelles sales 
que l’Ajuntament hagi de terminat prèviament, en acom-
pliment de la legislació específica aplicable.

Art. 6. Sol·licitud d’ús 
Per accedir a l’ús privatiu dels equipaments assenyalats 
a l’article 4 s’haurà de procedir tal com es relaciona a 
continuació:
Efectuar la sol·licitud, en la qual s’hi faran constar les da-
des següents:
Les dades de l’entitat o persona sol·licitant (Nom i NIF), 
número d’inscripció del Registre municipal (quan es creï), 
document que acrediti la representació, si s’actua en nom 
d’una altra persona física o jurídica (en el cas que es tracti 
d’entitats, grups o associacions, caldrà fer constar, a més 
les de la persona que actua com a representant).
Equipament i espai concret que se sol·licita i/o caracte-
rístiques de l’espai que es necessita (capacitat mínima, 
mobiliari, necessitats específiques, etc.).
Detall de l’activitat per a la qual es demana l’autorització 
d’ús i previsió d’assistents, com també dies i hores de la 
seva realització, tot especificant si es tracta d’una activitat 
oberta al públic –i de la qual se’n farà difusió– o d’una 
activitat interna de l’entitat o grup sol·licitant. 
La sol·licitud es lliurarà al Registre General de l’Ajuntament 
de Campllong i s’haurà de presentar, com a mínim, deu 
dies abans de la data d’utilització.
L’Ajuntament es reserva la facultat de demanar acla-
riments i documentació complementària respecte de 
l’activitat que s’hauran presentar per escrit, si s’escau. La 

no-presentació d’aquesta documentació en el termini de 
dos dies naturals posteriors a la demanda podrà ser cau-
sa de denegació de l’autorització d’ús. 
Tot això sens perjudici de les dades i documentació exigi-
bles d’acord amb les normes que regulin la realització de 
determinades activitats. 
El dret d’ús s’obté amb l’autorització expressa de 
l’Ajuntament, i si s’escau, el pagament del preu públic co-
rresponent i el dipòsit d’una fiança.
  
Art. 7 Autoritzacions d’ús
7.1 - L’ús d’un espai de manera puntual o continuada serà 
autoritzat per l’Alcaldia o bé pel regidor competent, prèvia 
delegació expressa. 
Les autoritzacions es consideraran amb la finalitat exclu-
siva de realitzar l’activitat prevista i pel temps establert en 
la sol·licitud. 
L’autorització de l’ús serà comunicada per escrit als 
sol·licitants. Si no es produeix resolució en el termini dels 
dos dies posteriors a la sol·licitud, es considerarà que 
la resolució és negativa, excepte en els casos subjecte 
a convocatòries específiques que es regiran pels seus 
respectius calendaris. 
A la resolució, en cas de ser positiva, hi figuraran les condi-
cions d’ús de l’espai per al qual es concedeix autorització. 
L’autorització no està sotmesa a pròrroga. Qualsevol 
nova necessitat de l’espai utilitzat serà objecte d’un altre 
expedient sense que la concessió inicial doni cap dret de 
preferència.
L’Ajuntament es reserva el dret d’autoritzar l’ús excep-
tuant alguns dels requisits si així ho aconsellen raons 
d’interès públic.
El promotor de l’activitat farà constar la col·laboració mu-
nicipal en els mitjans que utilitzi per a la seva difusió, a 
no ser que l’Ajuntament expressi el no-interès en la seva 
col·laboració.  
La utilització d’un espai per part d’una entitat no compor-
tarà la seva exclusivitat, excepte quan així s’estableixi a 
l’autorització. 
A l’autorització d’ús s’hi faran constar les dates, els ho-
raris, les condicions particulars aplicables a cada cas i 
la liquidació que correspongui de l’aplicació dels preus 
públics vigents, i també, si s’escau, l’aplicació de re-
duccions o exempcions d’aquests preu públics. 
Prèvia autorització emesa per l’Ajuntament i identifica-
ció del portador, l’Ajuntament obrirà o lliurarà les claus 
de la sala autoritzada per al seu ús; en cas de lliura-
ment de les claus, aquestes hauran de ser retornades 
després de la finalització de l’activitat ludicocultural o 
esportiva, prèvia inspecció de l’estat de la sala. En el 
moment de lliurament de les claus se signarà el corres-
ponent full de control i es farà entrega del DNI que es 
retornarà a la devolució de les claus.
7.2 - L’Ajuntament podrà denegar l’autorització d’ús de 
sales quan l’activitat pugui causar molèsties evidents a 
la resta d’usuaris o als veïns de l’equipament, fins i tot 
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en aquells casos en què l’autorització ja s’hagi conce-
dit, però que posteriorment es demostri que l’activitat 
comporta riscos o molèsties no notificades prèviament. 
També podrà retirar l’autorització d’un ús continuat si 
l’activitat per la qual s’ha demanat deixa de fer-se du-
rant un període d’un mes sense rebre cap justificació 
per part de la persona responsable. 
La persona, entitat o empresa sol·licitant haurà de no-
menar una persona responsable del control i la segure-
tat de l’acte, quan li sigui concedit l’ús d’un espai. 

7.3 - No es permetrà en tot el recinte de les sales i es-
pais detallats en l’art. 3 precedent, inclosos annexos i 
vestidors i pot ser causa d’expulsió:

a) Fumar.
c) L’entrada d’animals.
d) L’alteració de l’ordre o la manca de respecte a les 
persones o coses.
e) Queda prohibit utilitzar o deixar materials perillo-
sos.
f) No està permesa l’entrada ni el consum de substàn-
cies prohibides per les normes sanitàries en els espais 
repetits.

7.4 - Pel que fa a la venda de begudes alcohòliques i/o 
substàncies que puguin generar dependència, s’estarà 
a allò disposat en la normativa sobre la venda de be-
gudes alcohòliques i la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
poden generar dependència.
 
7.5 - Les activitats adreçades a públic menor d’edat es-
tan sotmeses al compliment estricte del que es disposa 
a la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció 
dels infants i adolescents i el R.D. 2816/82.

Art. 8. Extinció i modificació de l’autorització

L’autorització d’ús s’extingirà automàticament per les 
causes següents:

Finalització del període de l’autorització.
Renúncia de l’usuari (pavelló 48 hores abans i resta de 
locals 5 dies)
Destinació a activitats diferents a les indicades en 
l’autorització.
Ús deficient o inadequat de les instal·lacions.
Incompliment de les condicions d’ús.
Raons d’interès públic (que comportarien el retorn de 
la part proporcional del preu públic abonat).
2. Les causes d’extinció dels apartats b, c, d i e no 
comportaran la devolució del preu públic abonat.
3. Excepcionalment, l’autorització concedida podrà 
modificar-se, d’ofici o a instància de part, per variació 
de les causes que varen motivar-la.

Art. 9. Fiances
L’Ajuntament es reserva el dret de requerir als sol·licitants 
la constitució d’una fiança  en garantia dels danys o des-
perfectes que es puguin produir durant la realització de 
l’activitat sol·licitada.
La fiança serà retornada en el moment en què finalitzi 
l’activitat autoritzada per a la qual s’ha dipositat, un cop 
s’hagi verificat el correcte estat dels materials i els espais 
utilitzats.
 
Art. 10. Prioritats
En igualtat de condicions, tindran accés preferent a les 
sales i espais municipals les persones físiques o jurídi-
ques i associacions i entitats locals, que utilitzin els espais 
per realitzar activitats obertes a la totalitat de residents 
a Campllong i que no disposin d’instal·lacions pròpies 
o quan aquestes resultin insuficients per a la finalitat de 
l’acte pretès.

Art. 11. Responsabilitats
Les llicències d’ús que atorgui l’Ajuntament únicament 
autoritzaran l’ús dels espais a la persona, entitat, asso-
ciació, etc.  sol·licitant. En cap cas l’Ajuntament es fa res-
ponsable de les activitats que aquest sol·licitant hi des-
envolupi.
L’Ajuntament, en els casos que cedeixi la instal·lació 
sense participar en l’organització de l’activitat, no té més 
responsabilitat que la derivada de l’estat de conservació 
de les instal·lacions, de les quals n’és propietari, en els 
terme dels articles 1907 i 1908 del Codi Civil. La respon-
sabilitat civil, derivada dels articles 1902 i següents del 
Codi Civil o de la comissió de delicte o falta, serà exigible 
a la persona causant del dany o a l’entitat organitzadora. 
L’Ajuntament es reserva el dret d’exigir la presentació o 
subscripció d’una pòlissa d’assegurança, que cobreixi els 
possibles riscos.

Art. 12 – Deures dels usuaris
Les persones autoritzades han d’observar tots els requi-
sits que s’indiquen i resten obligades a:
a) Complir el present reglament.
b) Observar les normes de bona convivència. 
c) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol eventualitat que 
pugui dificultar el bon desenvolupament de l’activitat en 
els locals i espais municipals.

Art. 13 – Utilització del material de les diferents sales 
i espais
Els usuaris podran dipositar, sota la seva responsabilitat, 
material propi en els llocs assignats i prèvia autorització 
expressa.
 
Els usuaris podran utilitzar el material propi de la 
instal·lació, idoni per a la pràctica de l’activitat. En acabar-
la es retornarà al lloc corresponent, llevat en els casos en 
què l’usuari següent utilitzi el mateix material, previ acord 
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entre ambdues parts i donant-ne compte a l’Ajuntament. 
En tot cas, l’últim usuari el retornarà al lloc corresponent. 
Aquest material, que serà inspeccionat, s’haurà de retornar 
en les mateixes condicions en què s’ha deixat.
 
El material afecte a les sales, no es podrà retirar, sense au-
torització expressa de l’Ajuntament.
 
Art. 14 - Conservació de les instal·lacions
Els usuaris no podran fer obres, modificar ni transformar els 
espais concedits. Tampoc no es podran fer forats ni muntar 
prestatgeries, tant si són fixes com encastades.
 
En finalitzar l’autorització, l’espai utilitzat es deixarà en les 
mateixes condicions en què s’ha trobat i amb el mateix mo-
biliari i estris que hi havia a l’inici de l’ús. 
 
La utilització de les instal·lacions de les sales implica 
l’obligatorietat de comunicar a l’Ajuntament qualsevol des-
perfecte que es produeixi a les instal·lacions o al material 
existent. Serà responsable dels desperfectes que es causin 
a qualsevol de les sales, als serveis complementaris, a les 
dependències i a la resta d’instal·lacions, així com als béns 
mobles permanents, el particular o l’entitat que els hagi cau-
sat.
 
Art. 15 - Prerrogatives de l’Administració
Per decret d’Alcaldia o resolució del regidor que tingui dele-
gació expressa de l’Alcaldia, podran fixar-se les condicions 
particulars o les supletòries necessàries per a l’ús dels lo-
cals i espais municipals.
  
Segons l’art. 9,f) anterior, el mateix òrgan podrà modificar 
o anul·lar l’autorització concedida en casos de força major, 
per raons d’interès general sobrevingudes d’interès públic 
degudament justificades. En aquests casos la resolució que 
s’emeti ha de ser motivada.
 
Art. 16 Infraccions 
16.1 -  L’incompliment de les normes establertes en aquest 
reglament constitueix una infracció administrativa que pot 
donar lloc a la imposició d’una sanció. L’exercici de la po-
testat sancionadora es farà d’acord amb el que estableix 
el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procedi-
ment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència 
de la Generalitat, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i el procedi-
ment administratiu comú, i la resta de la normativa vigent 
d’aplicació. 

16.2 - L’alcalde o regidor en què hagi delegat serà l’òrgan 
competent per iniciar els procediments sancionadors i impo-
sar les sancions corresponents.
 
16.3 - Seran responsables directes de les infraccions 
d’aquest reglament les persones, entitats o associacions 

titulars de l’autorització d’ús. La declaració de responsabi-
litat per infracció i la imposició de la sanció corresponent 
no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys 
i perjudicis causats. 

16.4 -  Les infraccions es qualificaran de lleus, greus i molt 
greus. 

16.4.1 - Tindran la consideració d’infraccions lleus: 
a. El tracte incorrecte de paraula a qualsevol usuari, per-
sonal o tècnic municipal. 
b. Causar danys lleus a la instal·lació, el material o 
l’equipament del centre cívic. La valoració dels danys, sem-
pre que s’estimi oportú, recaurà en els serveis tècnics. 
c. L’incompliment de les obligacions dels usuaris, quan la 
seva conseqüència no doni lloc a la qualificació de greu. 

16.4.2 -  Tindran la consideració d’infraccions greus: 
a. L’incompliment reiterat d’algunes de les obligacions dels 
usuaris previstes al reglament. 
b. El mal tracte d’obra a altres usuaris o empleats de la 
instal·lació. 
c. Causar danys greus a la instal·lació, el material o 
l’equipament del centre cívic. La valoració dels danys, 
sempre que es consideri oportú, recaurà en els serveis 
tècnics municipals o delegats.
d. Originar per imprudència o negligència accidents 
greus.
e. El falsejament intencionat de les dades relatives a iden-
titat, edat o estat de salut, etc
f. La suplantació d’identitat. 
g. La reincidència en incompliments qualificats de lleus. 

16.4.3 - Tindran la consideració d’infraccions molt greus 
les que així es tipifiquen a l’article 140.1 de la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local. 

Art. 17 - Sancions 
17.1 -  Les infraccions lleus se sancionaran, si s’escau, 
amb expulsions temporals de l’equipament que poden anar 
des d’una setmana fins a un mes; les infraccions greus se 
sancionaran amb la pèrdua del dret d’ús de l’equipament 
durant un període no inferior a un mes, i les molt greus, no 
inferior a un any.

 –També, i de conformitat amb el  precepte legal esmentat 
en el paràgraf 17.4.3 anterior, podran imposar-se multes 
pels imports següents:
Infraccions molt greus: fins a 900 euros.
Infraccions greus: fins a 300 euros.
Infraccions lleus: fins a 100 euros.

Tot, sense perjudici de la facultat d’exigir a l’infractor la repo-
sició dels béns municipals al seu estat originari, així com la 
indemnització pels danys i perjudicis causats. 
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Disposició final:
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop complimentat 
el tràmit de publicació preceptiu i transcorregut el termini 
establert en l’article 65.2, en relació amb el 70.2 de la Llei 
7/1985, de bases del règim local.

El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva 
modificació o derogació expressa.

DESPATX ORDINARI

El Sr. Freixas informa  al Ple la relació de decrets i resolu-
cions dictades del 22 d’abril al 21 de maig de 2008:

Aprovació de liquidacions, a efectes del seu pagament 
avançat, de l’impost sobre construccions, taxa d’expedició 
de llicències urbanístiques i pagament de fiances 
d’afectació de la via pública i sobre gestió de runes, co-
rresponent a l’expedient núm. 5/2008.
Aprovació de despeses per valor 464.- €. 
Aprovació de liquidacions, a efectes del seu pagament 
avançat, de l’impost sobre construccions, taxa d’expedició 
de llicències urbanístiques i pagament de fiances 
d’afectació de la via pública i sobre gestió de runes, co-
rresponent a l’expedient núm. 60/2007.
Acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Riudellots de 
la Selva  pels serveis de Centre de Serveis i de Dia. 
Devolució de fiança d’afectació de la via pública, expe-
dient llicència urbanística núm. 53/2007.
Aprovació de liquidacions, a efectes del seu pagament 
avançat, de l’impost sobre construccions, taxa d’expedició 
de llicències urbanístiques i pagament de fiances 
d’afectació de la via pública i sobre gestió de runes, co-
rresponent a l’expedient núm. 16/2008.
Denegació llicència d’obres exp. 18/2008, per a la cons-
trucció d’una porta d’accés a la cara sud-oest de la 
parcel·la núm. 51 del Polígon Industrial “Les Ferreries”.
Aprovació de liquidacions, a efectes del seu pagament 
avançat, de l’impost sobre construccions, taxa d’expedició 
de llicències urbanístiques i pagament de fiances 
d’afectació de la via pública i sobre gestió de runes, co-
rresponent a l’expedient núm. 23/2008.
Trasllat d’informe tècnic corresponent a expedient 
15/2008 de requeriment de documentació i correcció de 
deficiències en la documentació presentada sobre un Pla 
de millora urbana de transformació de l’àmbit verd privat 
del Polígon Industrial Les Ferreries per al seu destí a usos 
industrials. 
Llicència de parcel·lació d’una finca situada al Passeig de 
Campllong, núm. 10.
Aprovació de liquidacions, a efectes del seu pagament 
avançat, de l’impost sobre construccions, taxa d’expedició 
de llicències urbanístiques i pagament de fiances 
d’afectació de la via pública i sobre gestió de runes, co-
rresponent a l’expedient núm. 20/2008.
Denegació de llicència ambiental exp. 11/2006.

MOCIONS URGENTS

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2008-2011. 
APROVACIÓ

Vist el Pla Local de Joventut redactat per la regidoria 
de Joventut, el qual marca un programa d’actuacions 
2008-2011 centrat en els joves de Campllong, amb 
l’objectiu de potenciar la cohesió social entre els joves 
amb dos àmbits de treball, l’emancipació i la participa-
ció, a partir d’un seguit d’actuacions com xerrades, ac-
tivitats, borsa de treball, Nit Jove de Festa Major, etc., 
el sotasignat alcalde proposa al Ple, el qual l’aprova, 
el Pla Local de Joventut i  sotmetre’l a exposició públi-
ca mitjançant edictes a publicar en el BOP de Girona 
i el tauler de la Corporació, pel termini de 30 dies, a 
l’objecte que tots els interessats puguin examinar-lo i 
formular, si s’escau, els suggeriments que considerin 
oportuns. En el cas que al llarg de l’exposició públi-
ca no es presenti cap al·legació, la documentació es 
considerarà definitivament aprovada sense necessitat 
d’ulterior acord corporatiu. 

PRECS I PREGUNTES

En aquest punt, el Sr. Alcalde informa els assistents del 
manifest tramès per la plataforma “Decidim–Manifest 
de càrrecs electes locals pel dret a decidir” signat per 
una seixantena d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regi-
dores de diferents formacions polítiques en defensa del 
dret del poble català a decidir lliurement el seu futur per 
tal d’iniciar des del municipalisme una línia d’actuació 
unitària en defensa dels drets democràtics de la nació 
catalana. 
Els reunits prèvia deliberació i per unanimitat acorden 
l’adhesió del Consistori al manifest. 

Ple municipal
del 26 de juny de 2008

QÜESTIONS D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde informa als regidors que el proppassat dia 4 
de juny va celebrar-se una sessió del Consell d’Alcaldes 
del Consell Comarcal del Gironès a la sala polivalent del 
Local Social.
Igualment, el Sr. Freixas comenta la satisfacció pel re-
sultat de la visita efectuada al diputat de l’Àrea d’Esports 
de la Diputació de Girona, Sr. Narcís Casassa, el qual 
va comprometre’s a atorgar enguany una subvenció de 
20.000 €  d’import mínim, amb destinació a actuacions 
de millora del pavelló esportiu i l’oportunitat que aquest fi-
nançament comporta per endegar millores en el paviment 
d’aquesta instal·lació.
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REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS 
ASSUMPTES I GESTIONS REALITZADES

La Sra. Anna Serra i Serra informa del projecte “compos-
tatge comunitari en piles de la Form al nucli urbà”, que 
vol endegar-se com a prova pilot, per a la qual cosa es 
demanarà informe a l’OGAU del Departament de Medi 
Ambient, i deixar clar aquest caràcter de prova, ja que 
l’emplaçament de la instal·lació hauria de ser en sòl no 
urbà.
Al respecte els assistents comenten altres possibles em-
plaçaments: polígon industrial, Drissa, etc., i s’acorda 
d’efectuar gestions de tempteig al respecte. 
El Sr. Xavier Esteva i Roca comenta que en aquest mes 
de juny s’ha dut a terme el darrer espectacle programat en 
el marc de la campanya “Escenaris” del Consell Comarcal 
del Gironès; que les diferents actuacions han tingut un 
seguiment de públic molt bo i que, per tant, espera poder-
ho repetir en el proper any i continuar comptant amb la 
col·laboració del Consell Comarcal.
El Sr. Xavier Fuentes i Falgàs explica el programa de la 
jornada prevista per al proper dia 18 de juliol, amb els 
industrials del polígon, amb l’objectiu d’exposar-los tant 
les directrius principals i objectius que pretén assolir 
l’Ajuntament amb el desenvolupament del polígon i la im-
plantació d’indústries, serveis i infraestructures en el sec-
tor, com la necessària col·laboració que s’espera de les 
empreses que s’hi instal·lin pel que fa a les activitats del 
poble i les seves entitats, com la fira, la festa, etc.
Que s’ha convidat el Sr. Alfred Salines de Telefònica per-
què hi assisteixi i exposi les línies d’actuació de la com-
panyia per a solució de la manca de línies actual.

PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL. 
APROVACIÓ INICIAL

Un cop elaborats els documents relatius al Pla de Pro-
tecció Civil d’aquest municipi, per part del Departament 
d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Uni-
versitat de Girona, i per tal de procedir a la seva homo-
logació, seguint el procediment que a l’efecte determina 
l’art. 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 
Civil de Catalunya, el sotasignat alcalde proposa al Ple, i 
aquest aprova, l’adopció dels manuals d’actuació i docu-
mentació referent al Pla de Protecció Civil Municipal de 
Campllong, que ha elaborat la Universitat de Girona.

REVISIÓ CADASTRAL. TIPUS DE GRAVAMEN 
DELS BÉNS IMMOBLES. APROVACIÓ

Vist l’escrit tramés pel gerent territorial del Cadastre, Sr. 
Joan Mir Sala, del dia 11 de juny proppassat, en compli-
ment del que sol·licita i de conformitat amb el que determi-
na l’art. 72 i següents del text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals (RDL 2/2004, de 5 de març), el sotasignat alcalde 
proposo al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:

“Fixar en el 0’57% el tipus de gravamen aplicable per 
a l’exacció de l’impost sobre béns immobles de natura-
lesa urbana en l’exercici 2009, un cop entri en vigor la 
ponència de valors cadastrals elaborada recentment per 
a aquest municipi.”
No es produeix cap intervenció, se sotmet la proposta a 
votació i s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

CARTIPÀS MUNICIPAL. MODIFICACIÓ. 
ATRIBUCIÓ DEDICACIÓ PARCIAL ALCALDIA.

Per decret 69/2008, d’1 d’abril, va establir-se un sistema 
de compensació, mitjançant subvenció, de les despeses 
que abonin els ajuntaments a favor dels seus càrrecs 
electes i en retribució de llur dedicació a les tasques mu-
nicipals.
Posteriorment, per resolució del Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques GAP/1824/2008, s’ha 
formulat convocatòria per optar a les subvencions indica-
des, amb habilitació d’un període per a sol·licituds fins al 
dia 15 de juliol d’enguany.
Atès que el decret indicat estableix com a requisit per a 
l’atorgament de l’ajut que els càrrecs locals tinguin reco-
neguda dedicació exclusiva o parcial a les tasques cor-
poratives i figurin, en conseqüència, donats d’alta en el 
règim general de la Seguretat Social (art 2.2).
Atès, igualment, que el Ple municipal, en sessió de 21 
de juny de 2007, va establir el règim d’indemnitzacions i 
dietes a percebre pels membres corporatius, si bé sense 
atribuir cap mena de règim de dedicació per a cap dels 
regidors i amb els imports següents:
En concepte dietes per assistència efectiva a les reunions 
dels òrgans col·legiats:
Per sessió ordinària del Ple:  50€/regidor
Per sessió extraordinària del Ple: 40€/regidor
Per sessió Comissió de Govern Local: 50€/regidor
Per sessió meses de contractació i tribunals de selecció 
de personal: 40€
(sessió = matí o tarda complet)
Per suplències de l’Alcaldia (els tinents d’alcalde): 
50€/setmana
En concepte d’indemnitzacions:
Alcalde: 300€/mes
Regidors encarregats d’àrea:  100€/mes
Considerant, concretament, la major implicació en el dia a 
dia de la gestió corporativa palesada per l’Alcaldia, càrrec 
que, amb motiu de l’escassetat dels recursos econòmics 
municipals, sempre ha meritat un import indemnitzatori 
absolutament simbòlic.
Es considera, doncs, que les subvencions que convoca el 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
possibiliten la correcció de la situació descrita, i també 
establir un règim de dedicació parcial per a l’Alcaldia, do-
tant-lo d’unes retribucions mínimament més ajustades.
A l’empara del que determina l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, de bases del  règim local i l’art. 13 del Reglament 
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals (RD 2568/1986, de 28 de novembre); el sotasignat 
alcalde proposa al Ple l’adopció d’acord en els següents 
termes:
Establir i reconèixer una dedicació parcial del 75% per 
al càrrec d’alcalde i amb unes retribucions mensuals de 
759,73.- .€, per 12 pagues.
Les retribucions assenyalades seran a càrrec de la par-
tida que oportunament s’habilitarà en el pressupost de 
l’exercici i l’import establert s’actualitzarà, amb referència 
a l’1 de gener de cada any, en el mateix percentatge en 
què s’apliqui a les retribucions del personal al servei de 
les administracions públiques.
Sol·licitar del Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques l’atorgament d’un ajut per import de 
759.73€/mes, equivalent al 75% de la quantia determina-
da per l’Ordre GAP/1284/2008, de 6 de juny, per als muni-
cipis amb població entre 101 i 500 habitants.
No es produeix cap intervenció, se sotmet la proposta a 
votació i resulta aprovada per unanimitat de tots els as-
sistents.

LÍNIA ELÈCTRICA 400KV BESCANÓ RAMIS-
SANTA LLOGAIA, DE RED ELÉCTRICA DE ESPANYA

Vist l’impacte ambiental de la línia aèria a molt alta ten-
sió (MAT) 400 kV de Bescanó-Ramis-Santa Llogaia, 
clarament sever, tant des d’un punt de vista social com 
també ambiental, particularment en un territori on el seu 
excepcional paisatge resulta especialment fràgil i en re-
presenta alhora el principal actiu econòmic. 
Atès que hi ha alternatives perfectament viables a aquest 
projecte de línia elèctrica aèria molt més respectuosos 
amb la gent i el territori.
Atès que la tecnologia actual en el soterrament de ca-
bles elèctrics minimitza els camps elèctrics i magnètics i 
redueix o elimina els efectes nocius per al medi ambient 
i la salut.
Atès tot allò demostrat en els darrers mesos, per mitjà 
tant de la documentació tècnica i objectiva facilitada pel 
coordinador europeu Sr. Mario Monti, com també sobre la 
base de la informació obtinguda per part de l’Associació 
de municipis AMMAT i del Consell d’Iniciatives Locals 
per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CIL-
MA), en el sentit que el soterrament a corrent contínua 
d’aquesta línia a 400 kV en distàncies entre subesta-
cions amplament superiors a 30 km és perfectament via-
ble des d’un punt de vista tècnic i econòmic, i molt més 
especialment tenint en compte les múltiples oportunitats 
que ofereix el desplegament actual d’infraestructures en 
el nostre territori (TGV, ampliació de l’AP7 i desdobla-
ment de l’A2, millora de la N-141 i desdoblament de l’Eix 
Transversal).
Atès que, en paraules del Sr. Mario Monti, el soterrament 
íntegre de la línia entre Santa Llogaia d’Àlguema i Baixàs 
resulta ser clarament la millor opció o la més aconse-

llable, considerant els corresponents impactes socials 
i ambientals i els respectius costos directes i indirectes 
de les diferents alternatives existents. N’emfatitzem el 
fet que el recorregut entre aquestes dues subestacions 
és de 65 km.
Atès que les distàncies successives entre les subesta-
cions elèctriques de Bescanó, Salt, Aeroport (futura) i 
Riudarenes, com també entre les de Bescanó, Ramis i  
Santa Llogaia, oscil·len entre els 8 i 25 km, i que la dis-
tància acumulada antre Santa Llogaia i Riudarenes suma 
un total de 52 km, o de 62 km si tenim en compte l’entrada 
i sortida a Bescanó seguint l’N-141 fins a l’AP-7.
Atès que la documentació tècnica i estratègica de la 
Comissió Europea, determina com a prioritària la inter-
connexió elèctrica a molta alta tensió entre els estats 
espanyol i francès en el sector més a l’est dels Pirineus, 
tot fixant aquest recorregut entre les subestacions de 
Sentmenat fins a Baixàs, amb les decisions preses en el 
Consell Europeu de Barcelona, de març de 2002,  i les 
del Consell Europeu d’Energia, de 25 de novembre de 
2002, on entre els 12 projectes prioritaris d’interès euro-
peu, figura el projecte “EL.3: França-Espanya-Portugal: 
augment de la capacitat d’interconnexió elèctrica entre 
aquests països i per la península Ibèrica”.  
Atès que finalment s’ha reconegut, també des de les ins-
tàncies responsables, que la interconnexió elèctrica a 
400 kV respon a necessitats d’equilibris en la producció 
elèctrica a escala internacional, i no pas concretament 
a l’alimentació del TGV o al reforç del subministrament 
elèctric de comarques gironines. Tenint en compte, en 
aquest sentit, que s’ha acceptat que el TGV es pot ali-
mentar –com així es fa a la resta de regions europees– 
amb una línia a 220 kV i que això és perfectament fac-
tible si es converteixen les línies ja existents de 132 kV 
a 220 kV. Considerant per últim que aquesta operació 
pot resultar satisfactòria per a la necessària modernit-
zació de la xarxa de distribució elèctrica de comarques 
gironines.
Per tot el que s’ha exposat, el sotasignat alcalde propo-
sa al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:
Solidaritzar-se amb els municipis afectats per la línia 
de molt alta tensió MAT i amb les seves peticions, que 
són bàsicament exigir el soterrament total del traçat 
del projecte d’interconnexió elèctrica entre Sentmenat 
i Baixàs.
Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió Europea 
d’Energia, al coordinador europeu per la interconnexió 
Sr. Mario Monti,  al Ministeri d’Indústria, Ministeri de 
Medi Ambient, a Red Eléctrica Española, a la Direcció 
General d’Energia del Departament de Economia i Fi-
nances de la Generalitat de Catalunya, al Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, a la Dipu-
tació de Girona i al CILMA.”
No es produeix cap intervenció, se sotmet la proposta 
a votació i resulta aprovada per unanimitat de tots els 
assistents.
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CAMPANYA “CATALUNYA LLIURE DE BOSSES 
DE PLÀSTIC”. ADHESIÓ.

Vist l’escrit tramès pel Consell Comarcal del Gironès, mi-
tjançant el qual comunica la seva adhesió a la campanya 
“Catalunya lliure de bosses de plàstic” i vist que el model 
de consum en el qual la societat actual es troba immersa, 
energètica i ambientalment del tot indeficient, provoca la 
proliferació dels envasos d’un sol ús en detriment dels 
envasos reutilitzables.
Des dels diferents col·lectius socials i la Fundació per a la 
Prevenció de Residus i el Consum Responsable (FPRC) 
es vol engegar durant el 2008 una campanya de cons-
cienciació i sensibilització entorn la problemàtica de les 
bosses de plàstic. L’objectiu és afavorir la conscienciació 
i predisposició de la ciutadania, les institucions i els sec-
tors econòmics, a donar suport a l’administració perquè 
s’apliquin actuacions efectives i normatives per reduir l’ús 
de la bossa de plàstic d’un sol ús i evitar el malbaratament 
de recursos.
La campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic” es 
planteja com una eina perquè tots els sectors de la socie-
tat del nostre país prenguin consciència per avançar cap 
a la reducció efectiva de les bosses de plàstic i prevenir 
la problemàtica que va associada a la producció i consum 
d’aquest tipus d’envàs d’un sol ús, com a símbol de la 
cultura d’usar i llençar del tot insostenible.
Atès que des de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Co-
marcal del Gironès es promou la prevenció de residus 
com a estratègia prioritària a l’hora de gestionar els re-
sidus municipals, mitjançant l’execució de campanyes de 
comunicació en les quals, entre d’altres accions, es distri-
buïen entre els comerços adherits a la campanya bosses 
compostables amb anses en substitució a les convencio-
nals de plàstic.
Per tot el que s’ha exposat, el sotasignat alcalde proposa 
al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:
Adherir-se a la campanya “Catalunya lliure de bosses de 
plàstic”, mitjançant l’aprovació d’una moció que declari el 
Gironès lliure de bosses de plàstic.
Demanar a la Generalitat de Catalunya que reguli el con-
sum indiscriminat i gratuït de bosses de plàstic a Catalun-
ya, mitjançant l’aplicació d’un impost ecològic o imposant 
un preu al consum de bosses de plàstic, als efectes de 
desincentivar el seu consum. Destinar el fons que es ge-
neri al desenvolupament de campanyes d’educació am-
biental en la seva prevenció i consum.
Difondre a tots els sectors de la societat els acords 
d’aquesta moció i la necessitat de limitar l’ús de la bos-
sa de plàstic en el context de la prevenció de residus 
d’envasos i la promoció d’alternatives més sostenibles, 
com ara la bossa de roba, el carretó, el cabàs, etc.
Adherir-se a la declaració del 3 de juliol “Dia Català Sense 
Bosses de Plàstic”.
No es produeix cap intervenció, se sotmet la proposta a vo-
tació i resulta aprovada per unanimitat de tots els assistents.

DESPATX ORDINARI

PONÈNCIA DE VALORS CADASTRALS

El Sr. Alcalde informa a la Corporació de la ponència ela-
borada per la Gerència Territorial del Cadastre, en la qual 
es fonamentarà l’actualització de les valoracions de tots 
els immobles de naturalesa urbana d’aquest municipi i 
que ha d’entrar en vigor en el proper exercici.
Respecte del seu contingut i a efectes d’omplir el calen-
dari de tramitació legalment previst, la tècnica municipal, 
Sra. Mireia Besalú, en data 21 d’abril va emetre informe 
favorable quant a la delimitació del sòl urbà efectuada, 
mentre que posteriorment, el dia 17 de juny proppassat, 
el mateix alcalde va subscriure informe de conformitat 
amb els valors concrets que s’hi estableixen.
Els reunits se’n donen per assabentats de la ponència 
al·ludida, manifesten conformitat amb els informes deta-
llats, i ratifiquen íntegrament les gestions exposades.

DECRETS I RESOLUCIONS

El Sr. Freixas informa  al Ple la relació de decrets i resolu-
cions dictades del 27 de maig al 26 de juny de 2008:
Sol·licitud de pròrroga al Consell Comarcal del Gironès, 
per a justificació subvenció del projecte de la Ruta Verda.  
Liquidació taxa d’utilització de vies públiques per part 
d’Endesa Energia SAU, corresponent a l’anualitat 2007.
Liquidació taxa d’utilització de vies públiques per part 
d’Endesa Distribución Elèctrica, S.L. corresponent a 
l’anualitat 2007
Concessió llicència urbanística expedient núm. 66/2007, 
per obertura de vuit metres de rasa, estesa de línia elèctri-
ca de BT subterrània a 0,4 KV i instal·lació de nova caixa  
de  distribució BT al carrer Feixes Magres, 8 - parcel·la 
30b, del polígon industrial “Les Ferreries”.
Comunicació pagament llicència obres exp. 17/2008 per 
a l’adequació interior de la nau entremitgera carrer Feixes 
Magres, 8 – parcel·la 30b.
Resolució expedient de llicència ambiental 16/2006 – 
Instal·lació ramadera CAN DIONÍS.  
Resolució expedient de llicència ambiental 2/2007 – 
GRANJA FALGÀS. 
Resolució expedient de llicència ambiental 1/2007 – Crea-
cions Club, SA – annex III. 
Aprovació de la liquidació d’ingressos i pagaments del 
pressupost municipal de l’exercici de 2007. 
Comunicació pagament llicència d’obres exp. 51/2007 
per a la redistribució interior de la masia “Cal Nino” i tras-
llat informe tècnic.
Comunicació pagament llicència d’obres exp. 3/2008 per 
a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i trasllat 
informe tècnic.
Comunicació pagament llicència d’obres exp. 19/2008 
per a ampliació i millora en bioseguretat d’explotació 
ramadera. 
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Comunicació pagament llicència d’obres exp. 21/2008 
per obres de rehabilitació de façana, pavimentació camí i 
canvi de diversos terres de l’habitatge Cal Tano.
Comunicació pagament llicència d’obres exp. 13/2008 per 
a obres de connexió de les aigües residuals del Restau-
rant Can Xiquet a la xarxa de clavegueram.
Concessió llicència urbanística núm. 23/2008, per a 
instal·lació tanca exterior al carrer Sant Jordi 6, 8 i 8a.
Contractació equip casal d’estiu.
Concessió llicència de primera ocupació de 3 habitatges 
situats al carrer Sant Jordi, núm. 6, 8 i 8a. 
Comunicació pagament llicència obres exp. 25/2008 per 
a la instal·lació d’una piscina al veïnat de Can Canyet, 
8 – Mas Madrona.
Resolució per a l’exercici de l’activitat d’una Planta de Ge-
neració d’Energia amb plaques solars fotovoltaiques.
Requeriment de documentació complementària a 
sol·licitud de llicència ambiental per a magatzem de mate-
rials d’obra i pintura Exp. 3/2008 – FONT PINTORS, SL.  
Requeriment de documentació complementària a 
sol·licitud de llicència ambiental per a magatzem de ma-
terials d’obra i pintura Exp. 4/2008 – OBYCRESA.
Finalització expedient d’intervenció ambiental. 
Proposta de resolució llicència ambiental 
Exp. 2/2006 – IMATGE I LLETRA.
Proposta de resolució llicència ambiental 
Exp. 5/2006 – Giromix, S.L.
Proposta de resolució llicència ambiental annex II.
1 – instal·lació de valorització de residus no perillosos – 
XAVIER ALSINA, SA.
Resolució legalització explotació equina Mas Martí.
Devolució fiança residus llicència obres exp. 35/2006 
construcció de tres habitatges unifamiliars aïllats al carrer 
Sant Jordi, 27a, 27b i 28.

Ple municipal 
del 31 de juliol de 2008

QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

El Sr. Alcalde informa als regidors de les gestions efec-
tuades en relació amb la vaga dels treballadors de 
l’empresa de recollida selectiva de deixalles, que espe-
ra s’acabi aviat, i que en el municipi també ha produït 
incidents, ja que es va cremar un contenidor dels que hi 
ha a la Plaça de l’Església.
Seguidament, el Sr. Alcalde es refereix a la traspàs recent 
del Sr. Ismael Falgàs i Giperd (q.a.c.s.) i el Sr. Lluís Bosch 
i Codina (q.a.c.s.), els regidors presents en l’acte acorden 
transmetre als familiars el sincer condol de la Corporació 
junt amb la manifestació de sentiment i respecte.

REGIDORIES. DONAR COMPTE 
DELS ASSUMPTES I GESTIONS REALITZADES

El Sr. Alcalde informa de la roda de premsa que per a pre-
sentació de l’edició d’enguany del cicle  Musicant... que 
va tenir lloc el dia 26 de juny proppassat.
El Sr. Xavier Codina informa dels arranjaments efectuats 
en els passos elevats del Camí de  la Bruguera, els quals 
han estat polits a fi de rebaixar-los. 
El Sr. Xavier Fuentes informa del actes previstos en el 
marc del programa EMERGENT,  amb col·laboració amb 
el Consell Comarcal del Gironès amb l’objectiu promocio-
nar espectacles culturals de petit format i de l’èxit obtingut 
pels espectacles ja celebrats.
El mateix regidor segueix referint-se a la reunió convo-
cada amb empresaris del polígon industrial, el dia 18 de 
juliol proppassat, en el decurs de la qual se’ls va comen-
tar diversos aspectes relacionats amb els serveis mu-
nicipals del sector indicat, així com les millores que s’hi 
precisen i havent-los-hi plantejat, també, la necessitat 
que s’impliquin en les activitats del poble, com la Fira o 
la Festa Major.
El Sr. Fuentes considera que la reunió exposada va ser 
molt profitosa i que convindria repetir-la al menys un pa-
rell de cops cada any.
La Sra. Anna Bacells presenta el programa elaborat per a 
la Festa Major d’enguany.
El Sr. Joan Gumbau comenta que ja s’han iniciat els tre-
balls de renovació del paviment del pavelló esportiu.
La Sra. Anna Serra explica el taller participatiu de l’Agenda 
21, que va tenir lloc el dia 19 de juliol últim i que va anar 
força bé i que va ser enregistrada pel canal català de TV.

MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL, SECTOR INDUSTRIAL 
“LES FERRERIES”. VERIFICACIÓ TEXT REFÓS. 
APROVACIÓ NOVA PARCEL·LACIÓ. ADEQUACIÓ 
INVENTARI DE BÉNS I ALTRES TRÀMITS. INICI 
EXPEDIENT PER A VENDA SOLARS MUNICIPALS

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Giro-
na, mitjançant acord del dia 18 de juny proppassat, va 
aprovar definitivament la modificació del POUM d’aquest 
municipi pel que fa a la configuració d’una nova clau IF3 
(industrial en filera), en el sector de sòl urbà industrial de-
nominat “Les Ferreries”, si bé supeditant-ne la publicació 
en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació 
d’un text refós que incorporés determinades prescripcions 
establertes en el propi  acord esmentat. 
Vist el nou projecte redactat per l’arquitecte Sr. Adrià Felip 
i Campistol, que recull, efectivament, les consideracions 
al·ludides segons resta verificat per informe de la tècnica 
municipal Sra. Mirèia Besalú i Asturiol del dia d’avui. 
Atesa la titularitat municipal de la total superfície dels te-
rrenys afectats (5070,15 m2 de parcel·les edificables,) i 
els canvis que en el seu ús i destinació comporta la nova 
qualificació urbanística atribuïda.
Vista  la proposta de parcel·lació ajustada al nou planeja-
ment que han formulat els serveis tècnics municipals.
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El sotasignat alcalde proposa al Ple, i aquest aprova, el 
text refós de la modificació puntual del POUM exposada, 
integrat per memòria (fulls núm. 1 al 10) i 3 plànols, refe-
rida al sector industrial “Les Ferreries” d’aquest municipi i 
també aprova la proposta de parcel·lació elaborada pels 
serveis tècnics municipals. 

REGLAMENT REGULADOR DEL SISTEMA DE 
SANEJAMENT DEL SECTOR INDUSTRIAL “LES 
FERRERIES”. APROVACIÓ INICIAL

Atesa la necessitat de regular les condicions d’ús i funcio-
nament del sistema de sanejament del sector industrial 
“Les Ferreries” d’aquest municipi, per tal de possibilitar 
el control acurat dels efluents, i complimentar així la nor-
mativa sectorial vigent, i vista la proposta de Reglament 
elaborada.
Atès, igualment, la competència que al respecte atri-
bueixen al Ple de la Corporació l’article 22.2 d. de 
la Llei de Bases de règim local i l’article 52.2 d) de 
l’abans esmentat  Text Refós, el sotasignat alcalde 
proposa al Ple i aquest aprova inicialment el RE-
GLAMENT REGULADOR DEL SISTEMA DE SANE-
JAMENT DEL SECTOR INDUSTRIAL “LES FERRE-
RIES”, d’aquest municipi.

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL. 
EXP. 1/2008. APROVACIÓ INICIAL

Vist l’informe precedent i donada la necessitat d’efectuar 
diverses despeses amb càrrec a les partides que seguida-
ment es detallaran i en les quals no hi ha, en el moment 
present, crèdits disponibles suficients, el sotasignat alcalde 
proposa al Ple, i aquest aprova provisionalment, l’expedient 
de modificació i habilitació de crèdits pressupostaris núm. 
1/2008, que s’ha de finançar amb càrrec al romanent líquid 
de tresoreria resultant de l’exercici anterior, baixes de crèdit 
i nous ingressos.

DETERMINACIÓ FESTES LOCALS 2009

En compliment d’allò que disposa l’article 37.2 de l’Estatut 
dels treballadors i tal com estableix l’article 46 del RD 
2001/83, de 28 de juliol, el sotasignat alcalde proposa al 
Ple, i aquest aprova, proposar les següents dates com a 
diades de festa local per al proper any 2009:
8 de juny 
24 d’agost

MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL. APROVACIÓ INICIAL

Atès que l’art. 15 del Reglament del cementiri municipal, 
aprovat en data 6 d’agost de 1992 i vigent en aquesta 
data,  en determinar la duració i caducitat dels drets fune-
raris en els termes següents:

“El dret funerari sobre els nínxols podrà ser atorgat a 
perpetuïtat o temporalment:
El dret funerari a perpetuïtat s’entén per temps indefinit 
sense perjudici d’allò disposat al respecte de la caduci-
tat en l’article següents d’aquest reglament.
El dret funerari temporal es concedirà pel període de 
2 anys o de cinc, si la mort hagués estat causada per 
malaltia infecto contagiosa.”
Considerant la necessitat de modificar l’article exposat 
pel que fa a la durada de les concessions temporals, 
en el sentit d’allargar el termini d’aquestes en funció de 
l’import de la taxa que determina per a aquests supò-
sits l’ordenança fiscal núm. 7, aplicable a la prestació 
del servei al·ludit; el sotasignat alcalde proposa al Ple, 
i aquest aprova inicialment, la modificació de l’art. 15 
del Reglament del cementiri municipal, la redacció del 
qual restarà com segueix:
“El dret funerari a perpetuïtat s’entén per temps inde-
finit sense perjudici d’allò disposat al respecte de la 
caducitat en l’article següent d’aquest reglament.
El dret funerari temporal es concedirà pel període de 
10 anys.”

DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL. 
DESIGNACIÓ COMISSIÓ ESPECIAL

Vista la comunicació tramesa per la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació 
i Administracions Públiques de la Generalitat de Cata-
lunya (Reg. entrada núm. 611 del dia 26 de juny) en 
el sentit d’iniciar l’elaboració del mapa municipal de 
Campllong, documents cartogràfics que determinen 
els límits territorials dels termes municipals i la neces-
sitat de nomenar la comissió municipal de delimitació 
segons Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Vistos els expedients iniciats en el mateix sentit amb 
els municipis de Riudellots de la Selva (acord Ple mu-
nicipals del 26.04.2007) i Llambilles (acord Ple mu-
nicipal del 24.05.2008) i la comunicació esmentada 
en el paràgraf anterior que afectaria els municipis de 
Fornells de la Selva, Sant Andreu Salou i Cassà de la 
Selva, el sotasignat alcalde proposa al Ple, i aquest 
aprova, designar els membres corporatius que tot se-
guit es detallaran per integrar una única comissió mu-
nicipal de delimitació segons determina l’art. 28.2 del  
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula 
la constitució i demarcació territorial dels municipis de 
Catalunya: 

a)Sr. Lluís Freixas i Vilardell, alcalde-president
b)Sr. Xavier Codina i Comas, regidor  
c)Sra. Anna Serra i Serra, regidora
d)Sra. Mireia Besalú Asturiol, tècnica municipal
e)Sra. M. Neus Jou i Marí, secretària de la Corporació
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DESPATX ORDINARI

En aquest punt, el Sr. Freixas informa  al Ple la relació 
de decrets i resolucions dictades del dia 1 al 29 de juliol 
de 2008:
Trasllat al·legacions a Ponència Ambiental referent a la 
proposta de resolució de llicència ambiental IMNASA. 
Comunicació pagament llicència d’obres exp. 24/2008 per 
a la reforma interior d’un habitatge. 
Trasllat informe tècnic de suspensió de la llicència d’obres 
exp. 22/2008 per a la col·locació d’una cadena per limitar 
l’accés al camp situat al pol. 3 parcel·la 3 – Sr. Jaume 
Rosselló i Vinyoles. 
Concessió llicència urbanística núm. 60/2007 – col·locació 
rètol publicitari – polígon 1 parcel·la 80.
Concessió llicència urbanística núm. 21/2008 – Rehabi-
litació façana, pavimentació carretera i canvi de diversos 
terres de l’habitatge - Mas Tano.
Comunicació pagament llicència obres exp. 28/2008 per a 
l’obertura de vuit metres de rasa, estesa de línia elèctrica 
BT subterrània a 0.40 Kv i instal·lació de nova caixa de 
distribució de baixa tensió. 
Requeriment obres a legalitzar per a adequació nau sen-
se ús definit a l’activitat de serralleria de PVC – Zurtin 
Cock, SL.
Concessió llicència de primera ocupació de l’habitatge si-
tuat al carrer Camí Vell, 1 – Can Roca, sol·licitada pel Sr. 
José Guillén Repiso. 

Aprovació de les liquidacions de la taxa corresponent a 
l’ocupació de domini públic municipal del segon trimestres 
de 2008.
Proposta de resolució llicència ambiental Exp. 7/2006 –  
ZURTIN COCK, S.L.
Devolució fiança afectació de la via pública de la llicència 
d’obres exp. 31/2006.

Devolució fiança residus llicència obres exp. 18/2007 .
Devolució fiança afectació de la via pública de la llicència 
d’obres exp. 58/2007 desplaçament farola enllumenat pú-
blic carrer Sant Jordi.
Devolució fiança residus llicència obres exp. 6/2006. Re-
forma i ampliació Can Roc.
Devolució fiança afectació de la via pública de la llicència 
d’obres exp. 06/2006 Reforma i ampliació Can Roca. 
Devolució fiança afectació de la via pública de la llicència 
d’obres exp. 45/2007
Devolució fiança residus llicència obres exp. 15/2006 per 
a la instal·lació d’una planta de producció de morter sec.
Modificació pressupost 1/08. Inici expedient

A continuació el Sr. Alcalde informa els assistents dels se-
güents assumptes:

Dels acords del Govern de la Generalitat del proppassat 
dia 3 de juny, pels quals s’ha retornat el sistema Ter-Llo-

bregat a l’escenari d’excepcionalitat 1, després de les darreres 
pluges del mes de maig i l’increment de reserves envasades.
Del requeriment adreçat a diversos propietaris de 
parcel·les de sòl urbà del municipi (polígon industrial i 
zona urbana), a efectes que procedeixin a netejar-les de 
vegetació baixa i arbustiva, a fi d’evitar el perill d’incendi 
que en cas contrari podria donar-se amb l’arribada de les 
altes temperatures estiuenques.

De la comunicació tramesa per l’Ajuntament de Llagos-
tera, que acompanya certificació d’acord adoptat pel seu 
plenari, en data 30 d’abril d’enguany, d’incoació dels trà-
mits adients per separar-se de l’actual Agrupació de Se-
cretaries de Jutjat de Pau, en la qual figura aquell municipi 
junt amb el Campllong, Quart i Llambilles.
Al respecte de la separació exposada, el Sr. Alcalde es ma-
nifesta contrari  per quant estima que els municipis restants 
(Campllong, Quart i Llambilles) no tenen entitat suficient per 
justificar el manteniment d’una secretaria exclusiva per a 
ells tres, per la qual cosa s’ignora com quedaria configurat 
el funcionament dels Jutjats de Pau respectius.
Per això proposa als reunits de palesar disconformitat amb 
la proposta de l’Ajuntament de Llagostera per mentre no es 
garanteixi que no s’afectarà el  règim actual de funciona-
ment del Jutjat de Pau i es concreti aquest de forma especí-
fica, tant pel que fa a recursos materials, com personals.

PRECS I PREGUNTES

En aquest estat de la reunió intervé la Sra. Anna Serra i 
Serra, qui informa els assistents de l’anàlisi del sòl no urba-
nitzable d’aquest municipi (document provisional), que ha 
realitzat l’empresa Traça dins dels treballs d’elaboració del 
Pla d’acció local de sostenibilitat, el qual incorpora algu-
nes determinacions que no concorden amb el planejament 
urbanístic vigent, per la qual cosa no serien, en principi, 
de compliment imperatiu, però sí que esdevindria molt útil 
de tenir-les com a guia o criteris directius per a les políti-
ques específiques que per als àmbits rústics pugui establir 
l’Ajuntament i, fins i tot, per poder optar a ajuts i subven-
cions d’altres administracions o organismes públics.
La Sra. Serra reparteix als regidors còpies del document 
indicat a efectes que l’estudiïn i formulin les propostes 
que estimin oportunes.

Junta de Govern 
del 10 d’abril de 2008

APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I 
ORDENACIÓ DE DESPESES DIVERSES

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relació de factures de data 10.04.2008, per import de
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74.098,79.- €. Els reunits manifesten conformitat amb la 
relació detallada, i no es formula cap observació ni co-
mentari al respecte.

EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
Vista la sol·licitud de llicència urbanística i, atenent el con-
tingut de l’informe emès al respecte pel Sr. Lluís Galià i 
Arpa en data 31 de desembre de 2007, arquitecte tècnic 
municipal, els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, 
acorden atorgar llicència per a l’execució de les obres que 
seguidament es detallaran i amb els condicionaments i 
requisits que igualment s’especifiquen a continuació:
Al  Sr. FERNANDO SERRA TEIXIDÓ per a la 2a fase de 
rehabilitació del Mas Tomàs al Veïnat de Can Falgueres, 
4 – Mas Tomàs.
A JOAN I ÀNGEL GUITERAS PICAÑOL per la consolida-
ció de la masia al Veïnat de Can Bosch, 2 – Mas Bosch. 
   
SUBVENCIONS DIVERSES.  
SOL·LICITUDS I ALTRES TRÀMITS

RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA DE DATA 8 D’ABRIL 
DE SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC A LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA PER A ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL

Vista la resolució dictada per l’Alcaldia en data 8 d’abril 
de febrer proppassat, de sol·licitud d’ajut econòmic a la 
Diputació de Girona en matèria forestal, a proposta de 
l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, els reunits 
acorden manifestar conformitat i ratificar íntegrament el 
contingut de la resolució exposada.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. AJUDES I SUBVENCIONS 
DE L’ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL. SUB-
MINISTRAMENT MOBILIARI URBÀ. SOL·LICITUD.

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per l’àrea de 
Cooperació Municipal de la Diputació de Girona per a 
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de les co-
marques Gironines per a subministrament de mobiliari 
urbà, a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per una-
nimitat, els reunits  acorden sol·licitar de la Diputació de 
Girona l’atribució de la subvenció d’import 2.262.- € amb 
destinació a la compra de mobiliari urbà. 

GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIÓ REDAC-
CIÓ PLANS DIRECTORS DEL SERVEI MUNICIPAL 
D’ABASTAMENT. ACCEPTACIÓ. 
Vista la comunicació tramesa per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, de data 27 de març, per informar de l’atorgament 
de la subvenció que s’indicarà, els reunits, prèvia delibera-
ció i per unanimitat, acorden acceptar la subvenció conce-
dida per l’Agència Catalana de l’Aigua, segons resolució de 
data 25 de març i d’import 5.796.- €, per al finançament de 
les despeses de la redacció de Plans Directors del servei 
municipal d’abastament MAH/3093/2007, d’1 d’octubre.

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SUBVENCIÓ 
PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA XXVI FIRA 
COMARCAL DE PRIMAVERA. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per Consell Comarcal del 
Gironès, per informar de l’atorgament de la subvenció 
que s’indicarà, a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació 
i per unanimitat, els reunits acorden acceptar la subvenció 
concedida pel Consell Comarcal del Gironès, segons de-
cret de Presidència de data 20 de març, d’import 2.000.- 
€, per al finançament parcial de les despeses derivades 
de l’organització de la XXVI Fira Comarcal de Primavera, 
celebrada a Campllong els passats 29 i 30 de març.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ XXVI FIRA 
COMARCAL DE PRIMAVERA.  ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea de Presidència de 
la Diputació de Girona, de data 4 de març, per informar de 
l’atorgament de la subvenció que s’indicarà, a proposta de 
l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unanimitat, els reunits 
acorden acceptar la subvenció concedida per l’Àrea de Pre-
sidència de la Diputació de Girona d’import 18.000.-€, per 
al finançament de les despeses efectuades amb motiu de 
l’organització de la XXVI Fira Comarcal de Primavera de 
Campllong, celebrada els proppassats dies 29 i 30 de març.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE – DIRECCIÓ 
GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL. 
SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS D’ORDENACIÓ 
AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR. 
RENÚNCIA SUBVENCIÓ ATORGADA L’ANY 
2007 I SOL·LICITUD A NOVA CONVOCATÒRIA 
DE L’ANY 2008.

En sessió de la Junta de Govern de data 12 de març de 
2007 es va acordar, entre altres, i per unanimitat, sol·licitar 
una subvenció a la Direcció General de Qualitat Ambiental 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Genera-
litat de Catalunya a l’empara de la resolució MAH/377/2007, 
de 8 de febrer per a la realització d’actuacions d’ordenació 
ambiental de la il·luminació exterior, d’import 11.647,12.- € 
equivalent al 50% del cost total d’execució de les obres 
d’import 23.294,25.- €.
Per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant resolució de data 8 de novembre 
es va atorgar una subvenció d’import 6.580.- €.
Aquest Ajuntament, per no disposar de recursos suficients, 
no va poder afrontar la part del finançament de les obres 
no subvencionades, ja que l’import concedit sols cobria un 
28% del total de la despesa. Mitjançant decret d’Alcaldia de 
data 23 de novembre es va sol·licitar una revisió de l’import 
de la subvenció que complementés l’import atorgat fins a la 
quantitat sol·licitada o bé que es permetés l’execució de les 
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obres en anualitats successives de forma que per a l’exercici 
2007 s’assolís efectivament el 50% del seu cost, l’esmentada 
petició va ser reiterada per acord de la Junta de Govern de 
data 1 de febrer d’enguany, sense que pel moment s’hagi 
obtingut cap resposta positiva al respecte. 
Vist que les bases de la convocatòria preveien que les actua-
cions subvencionades s’havien de dur a terme durant l’any 
2007, i també que en el dia d’avui ja han finalitzat els terminis 
de presentació de la documentació justificativa, sense que 
aquest Ajuntament hagi pogut dur a terme les obres previs-
tes en el Pla d’adequació municipal d’enllumenat públic.
Vista la resolució MAH/769/2008, de 12 de març publica-
da al DOGC núm. 5094, del 19 de març, per la qual es fa 
pública nova convocatòria per a la realització d’actuacions 
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior correspo-
nent a l’any 2008 (codi de la convocatòria 03.01.08) que 
es regirà per les bases reguladores aprovades per l’ordre 
MAH/159/2006, de 29 de març, publicada al DOGC núm. 
4611, del dia 10 d’abril de 2006.
Per tot el que s’ha exposat, els reunits prèvia deliberació i 
per unanimitat acorden renunciar formalment a la subvenció 
atorgada per la Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya d’import 6.580.- €, destinada a les obres pre-
vistes en el Pla d’adequació municipal d’enllumenat públic.
Sol·licitar acollir-se a la nova convocatòria del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge per a la realització 
d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació ex-
terior amb els imports que tot seguit s’indiquen: 
Pressupost total obra:    23.294,25.- € - 100%
Subvenció sol·licitada:  11.647,12.- € -   50%
Aportació Ajuntament:  11.647,13.- € -   50%

XARXA LOCAL DE TRIBUTS DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA. APROVACIÓ COMPTES RECAPTACIÓ 2007

Vistos els comptes de recaptació de tributs municipals 
corresponents a l’exercici de 2007 presentat per la Xar-
xa Local de Tributs de la Diputació de Girona – XALOC. 
Examinada detingudament la documentació aportada i en 
trobar-la conforme amb les dades que consten en aquest 
Ajuntament respecte de la seva gestió. Per tot el que s’ha 
exposat, els reunits prèvia deliberació i per unanimitat 
acorden aprovar el compte de recaptació de tributs mu-
nicipals corresponents a l’exercici de 2007 lliurats per la 
Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona – XA-
LOC, el resultat resumit del qual és el que segueix.

 

FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUN-
YA ANY 2008. ATRIBUCIÓ QUOTA SUPRAMUNI-
CIPAL 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 resolu-
ció GAP/798/2008, de 12 de març – DOGC núm. 5095 – 
20.03.2008, sobre distribució als municipis de Catalunya 
de la participació en els ingressos de la Generalitat, inte-
grada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 
2008. La participació exposada s’ha fixat per a enguany 
en la quantitat de 40.326,83.-€, a percebre directament 
per aquest municipi, i 3.349,71.- € per distribuir a favor de 
mancomunitats, comunitats de municipis i consorcis en 
els quals participi la Corporació.
De conformitat amb el que s’ha exposat, els reunits, prè-
via deliberació i per unanimitat, acorden assignar la quanti-
tat detallada de 3.349,71.-€ a favor de la Mancomunitat de 
la Conca de l’Onyar, constituïda pels municipis de Camp-
llong i Riudellots de la Selva – registre d’ens locals núm. 
9012130008– i comunicar-ho als efectes indicats a la pròpia 
Direcció General i al municipi de Riudellots de la Selva.

DESPATX ORDINARI

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa els 
assistents de les següents comunicacions rebudes:
De JAL – Ayuda Solidaria a los leprosos, de tramesa 
d’informació dels programes d’ajuda de l’associació i per 
sol·licitar una aportació econòmica. 
De la Diputació de Girona, per presentar un nou servei de 
butlletí electrònic de periodicitat quinzenal amb l’objectiu 
de donar a conèixer l’actualitat corporativa, subvencions 
i nous projectes.
De l’Institut d’Assistència Sanitària – IAS, per informar de 
la possibilitat de demanar dia de visita per al metge de 
capçalera, pediatra o infermera per internet a www.ias.cat 
o www.ias.scs.es
De l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Ca-
talunya per convocar concurs per seleccionar la imatge 
commemorativa del Dia Internacional de les Dones. 
De la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques de la Generalitat de Catalunya, per fer 
tramesa del dossier explicatiu sobre l’estat del desplega-
ment del projecte banda ampla rural per tal d’oferir el ser-
vei d’accés ràpid a Internet en poblacions de més de 100 
habitants sense cobertura ADSL.
Del Consell Comarcal del Gironès de tramesa de l’acord 
del Ple de data 27 de febrer d’aprovació de l’Agenda 21 
comarcal del Gironès. 
De la Diputació de Girona per informar que es posa a 
disposició dels ajuntaments, i de forma gratuïta, un seguit 
d’exposicions itinerants de diverses temàtiques per tal de 
donar a conèixer obres de creadors gironins. 



Cop d’ull a les actes municipals
22

( Butlletí de
Campllong 16)

De la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa  
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
per informar de la publicació de les normes de preinscripció 
i matrícula de l’alumnat als centres educatius curs 2008-
2009, en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 
De l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Ca-
talunya, per informar d’una jornada de treball sobre polí-
tiques de dones i món local.
Del Ministeri d’Economia i Hisenda de l’Estat, per comuni-
cant l’aprovació del “Reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria”, en la 
seva aplicació a les entitat locals, Reial Decret 1463/2007, 
de 2 de novembre (BOE 03.11.2007) i informar de la jor-
nada de presentació a Barcelona per al proper 18 de juny.
De l’Agència Catalana de l’Aigua, per informar de la prò-
rroga del Decret 84/2007, d’adopció de mesures excep-
cionals i d’emergència en relació amb la utilització dels 
recursos hídrics mitjançant Decret 257/2007 i fer tramesa 
de la Guia de recomanacions per a la gestió municipal de 
l’abastament en situació de sequera. 
De la Fundació de La Marató de TV3, per fer tramesa del diplo-
ma acreditatiu de la col·laboració en la proppassada Marató 07. 
Del Consell Comarcal del Gironès, per fer tramesa del 
resum estadístic del Servei de recollida de gats i gossos 
abandonats a la comarca durant l’any 2007 (Campllong 
recollida de 3 gossos). 
De la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona – 
XALOC, per comunicar jornades de formació per al 15 i 17 
d’abril referents a la comptabilitat municipal i la repercussió 
en empreses públiques i concessionaris de serveis públics. 
De l’Agència Catalana de l’Aigua, per sol·licitar les dades bà-
siques (dades de població i dades d’entitats subministradores) 
per a la gestió del cànon de l’aigua als abonats del municipi. 
PRODAISA, de tramesa de còpia de les anàlisis realitzades 
durant l’any 2007, en compliment del Reial Decret 140/03. 
De la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, per informar de la normativa a seguir per a la 
celebració de mercats i/o fires. 
Del Consell Comarcal del Gironès, per informar de l’acció 
formativa on-line dirigida a persones que tenen un projec-
te empresarial i necessiten realitzar el Pla d’Empresa per 
analitzar-ne la viabilitat. 
Del Consell Comarcal del Gironès per convocar a la reunió Tau-
la de regidors i regidores de Promoció Econòmica del Gironès. 
De la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, de tra-
mesa d’un exemplar de l’estudi “L’influencia de l’edat en 
el comportament electoral a Catalunya”.
De la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, 
de tramesa de la guia de serveis als Ajuntaments, pla de 
gestió cadastral, serveis d’assistència i formació i gestió 
tributària, recaptació i inspecció de tributs. 
Del Consell Comarcal del Gironès, per presentar un any 
més el festival d’arts escèniques Emergent. 
Del Consorci de Benestar Social, per informar de la pre-
sentació de les dades quantitatives del projecte “Anàlisi 
dels recursos assistencials de la Comarca del Gironès”. 
Igualment els reunits comenten les següent comunica-
cions rebudes: 
Del Ministeri de Treball i Afers Socials per comunicar que per 
tal de donar compliment a la sol·licitud efectuada per aquest 

Ajuntament per a la realització de mesuraments de radiofre-
quència del paratge de Can Guitó cal que la sol·licitud l’efectuï 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya. 
Els reunits se’n donen per assabentats i acorden adreçar la 
petició esmentada al Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat de Catalunya per tal que autoritzi la 
mesura de radiofrequència de l’antena de RNE situada al 
paratge de Can Guitó. 
Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa de la modi-
ficació del Projecte de construcció d’un pont sobre la riera 
seca entre els municipis de Campllong i Cassà de la Selva 
inclosa en el projecte de Camins Comarcals 5 – Fase Bloc 3 
i s’informa de les noves dades econòmiques. 
Els reunits comenten que el projecte s’ha hagut de modificar 
per tal de complir amb els condicionats posats a l’autorització de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i finalment el seu dimensionat serà 
de 19 m de llarg, 7 m d’ample i uns 5 metres d’alçada de conca 
aproximadament. Igualment i referent a les noves dades econò-
miques, volen fer palès la disconformitat envers el finançament 
proposat pel Consell Comarcal del Gironès, per quant l’aportació 
de l’Ajuntament de Campllong és molt elevada envers a la previs-
ta inicialment i que s’especifica en el següent quadre: 

Finalment, els reunits acorden sol·licitar al Consell Comarcal 
del Gironès una revisió del finançament previst a fi que el per-
centatge de l’aportació de l’Ajuntament de Campllong no su-
peri en cap cas el percentatge previst en  el conveni signat a 
aquest efecte l’any 2005.
Del Consell Comarcal del Gironès per informar de la 
programació del festival d’arts escèniques “Emergent”, i 
sol·licitar la participació de l’Ajuntament, el qual ha de 
col·laborar amb 1.200.- € i facilitar un espai adequat. 
Els reunits acorden trametre al Consell Comarcal del Gi-
ronès l’interès de l’Ajuntament de Campllong de partici-
par en el festival, i proposar com a espai de realització la 
pista esportiva exterior situada al costat del Local Social i 
com a alternativa en cas de pluja el pavelló esportiu. 

Junta de Govern 
del 8 de maig de 2008
APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relació de factures de data 08.05.2008, per import de 
61.186,82.- € de la qual se’ls ha tramés còpia junt amb la 
convocatòria de la reunió. Els reunits manifesten confor-
mitat amb la relació detallada.

EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

Vista la sol·licitud de llicència urbanística i, atenent el 
contingut de l’informe emès al respecte per la Sra. Mi-
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reia Besalú i Asturiol, arquitecte tècnica municipal; els re-
units, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden atorgar 
llicència per a l’execució de les obres que seguidament 
es detallaran i amb els condicionaments i requisits que 
igualment s’especifiquen a continuació:
Promotors: XAVIER FUENTES I NÚRIA ANGELATS per 
la pavimentació i construcció de tanca perimetral al pati 
de l’habitatge de la Plaça Catalunya, 4.

SUBVENCIONS DIVERSES. SOL·LICITUDS I 
ALTRES TRÀMITS

DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICA-
CIÓ – DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ CULTURAL. 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CICLE MUSICANT... 2008.

Vistes les bases CMC/156/2008, per la qual es convoca 
concurs públic per a la concessió de subvencions a ajun-
taments i ens públics municipals, per a programacions 
culturals que incloguin activitats de caràcter professional 
que es duguin a terme durant l’any 2008, a municipis de 
Catalunya de menys de 8.000 habitants. Vist el dossier 
preparat per la comissió organitzadora del V Cicle de mú-
sica del país MUSICANT..., que tindrà lloc a Campllong 
els dies 26, 27, 28 i 29 d’agost amb un pressupost de 
35.700.- €. Atenent la bona acceptació del cicle en les 
passades edicions, els reunits, prèvia deliberació i per 
unanimitat, acorden sol·licitar a la Direcció General de 
Cooperació Cultural del Departament de Cultura i Mitjans 
de la Comunicació de la Generalitat de Catalunya, una 
subvenció en l’àmbit de les bases exposades. 

FIRA DE PRIMAVERA. GENERALITAT DE CATALUNYA. 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA ALIMENTACIÓ I AC-
CIÓ RURAL. SOL.LICITUD SUBVENCIÓ. 

Mitjançant Ordre AAR/148/2008, s’ha formulat convocatòria 
per a atorgament d’ajuts per al foment d’actuacions de des-
envolupament del medi rural i pesquer. Vist la memòria de les 
despeses que s’ha elaborat en relació a la XXVI edició de la 
Fira Comarcal de Primavera de Campllong, que va tenir lloc 
els passats dies 29 i 30 de març, i a efectes d’aconseguir els 
recursos adients per al seu finançament; els reunits, prèvia de-
liberació i per unanimitat, acorden sol·licitar del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, en l’àmbit de la convo-
catòria exposada, una subvenció a fons perdut, d’import 6.000.- 
€, per al finançament parcial de les despeses d’organització 
de la XXVI ena. edició de la Fira Comarcal de Primavera 
d’aquest municipi, que va tenir lloc els dies 29 i 30 de març.
DIPUTACIÓ DE GIRONA. AJUDES I SUBVENCIONS DE 
L’ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL. SOL.LICITUD.

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per l’àrea de Coope-
ració Municipal de la Diputació de Girona per a l’atorgament 
de subvencions als ajuntaments de les comarques Gironi-
nes per a activitats esportives; els reunits, prèvia deliberació 
i per unanimitat, acorden sol·licitar de la Diputació de Girona 
un ajut a fons perdut segons detall que tot seguit s’indicarà 
i amb destinació al finançament parcial de les despeses i 
actuacions que, igualment, s’hi especifiquen:

 OBRES DE REPARACIÓ MENOR, CONSERVACIÓ 
I MANTENIMENT 

Concepte: Obres de millora de la xarxa de sanejament, ai-
gües plujanes, del Passeig de Campllong i carrer Sant Jor-
di; Canvi porta entrada principal pavelló municipal; Rehabili-
tació general d’un departament del cementiri de Campllong 
per adequar-lo com a ossera comú. 

PREUS PÚBLICS DEL CASAL D’ESTIU DE CAMP-
LLONG. APROVACIÓ

Atès que els propers mesos d’estiu, concretament del 25 
de juny a 10 de setembre, es duran a terme activitats per a 
nens i nenes de 3 a 12 anys i, l’interès de l’Ajuntament per 
resoldre la gestió del Casal d’Estiu de Campllong, els re-
units prèvia deliberació i per unanimitat acorden aprovar els 
preus públics que han de regir durant l’estiu 2008 al Casal 
d’Estiu de Campllong. 

DESPATX ORDINARI

En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa 
als assistents de les següents comunicacions rebudes:
Del Consell Comarcal del Gironès, informant de l’adjudicació del 
concurs públic del servei de neteja viària a la comarca del Gironès 
a l’empresa concessionària és Gestió Ambiental de Residus. 
De la Coordinadora d’associacions per la llengua catalana, in-
formant de l’organització d’una nova edició del Correllengua. 
Igualment els reunits comenten la següent comunicacions rebuda: 
Del Consell Comarcal del Gironès, informant de l’ampliació 
de la campanya “El Gironès estalvia aigua. A casa estal-
viem aigua”, a través d’una segona fase de distribució de 
kits entre els habitatges composats per tres economitza-
dors de cabal d’aigua, concretant que aquesta segona fase 
no es disposarà de la subvenció del 50% del cost del kit 
per part de l’ACA i que tenen un import de 5,63 € unitat. 
Els reunits manifesten l’interès del Consistori en adherir-se 
a la campanya en aquesta segona fase amb una primera 
adquisició de 50 kits d’estalviadors, tot i que insta al Con-
sell Comarcal del Gironès a que faci les gestions oportu-
nes davant de l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de que, 
igualment que a la primera fase, es pugui disposar d’una 
subvenció del 50% del cost dels kits esmentats, al·legant 
la importància de la campanya per tal de poder sensibilitzar 
als veïns sobre l’estalvi d’aigua. 
Per finalitzar el Sr. Alcalde exposa el resultat de la consulta 
efectuada al veïnat de la Bruguera en relació a la queixa 
sobre l’alçada dels passos elevats construïts recentment, i 
d’acord amb la resolució del Ple municipal del passat dia 24 
d’abril. En conseqüència, l’Ajuntament durant una setmana 
va visitar els habitatges del veïnat fent un mínim de 3 visites 
als habitatges que no s’hi havia ningú i en diferents horaris, 
recopilant les següents opinions: 
- 50 signatures  responent afirmatives a la pregunta de si 
que troben adequada l’alçada actual.
- 15 signatures responent a favor de la retirada complerta 
dels passos.  
Per tant, els reunits, per unanimitat acorden deixar els passos 
a l’alçada actual i procedir a l’acabat definitiu així com trans-
metre a tots els veïns del veïnat el present acord. 
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del 12 de juny de 2008

APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ 
DE DESPESES DIVERSES

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relació de factures de data 10/06/2008, per import de 
36.976,97.- €. Els reunits manifesten conformitat amb la 
relació detallada.
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:

150.- €, corresponents a emissió d’informe tècnic de veri-
ficació de documentació de dejeccions ramaderes per una 
activitat d’explotació equina. 
3.492,61.- €, corresponents al primer trimestre 2008 de di-
versos serveis de l’àrea de Medi Ambient. 
2.365,31.- €, corresponents a la part corresponent a 
l’Ajuntament de l’obra de senyalització comarcal. 
2.967,16.- €, corresponents a un tècnic a hores de juliol de 
2007 a abril de 2008.

EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
Vista les sol·licituds de llicències urbanístiques i, atenent 
els continguts dels informes emesos al respecte per la Sra. 
Mireia Besalú i Asturiol, arquitecta tècnica municipal, els 
reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden atorgar 
llicència per a l’execució de les següents obres.
Al Sr. Jordi Codina i Comas en representació de Can Feliu 
de Campllong, S.L. per a l’ampliació i millora en biosegure-
tat de l’explotació ramadera “Can Feliu”
A la Sra. Anna Serra i Serra en representació de  FRIS-
LLET, S.L. per a l’adequació d’un habitatge preexistent per 
a indústria d’elaboració artesanal de làctics al Veïnat de 
Can Canyet, 9 – Casa Petita de la Selvatana.
Al Sr. Pere Nierga i Costa i Dolors Sànchez i Masa per a la cons-
trucció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Passeig Campllong, 10.
A la Sra. Anna Serra i Serra per a la instal·lació d’una piscina 
al Veïnat de Can Canyet, 8 – Mas Madrona
Als Srs. Romà Martín i Carme Coll per a la redistribució inte-
rior de la masia Cal Nino al Veïnat de la Bruguera – Cal Nino
Al Sr. Pere Joan Palahí i Serra en representació del Res-
taurant Can Xiquet, S.L. per a la connexió de les aigües 
residuals del Restaurant Can Xiquet a la xarxa de clave-
gueram del nucli urbà del municipi.

SUBVENCIONS DIVERSES.  
SOL·LICITUDS I ALTRES TRÀMITS

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS DE 
L’ÀREA DE CULTURA. ACCEPTACIÓ 

Vistes les comunicacions rebudes en relació amb els ex-
pedients de subvencions que a continuació es detallaran, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
acceptar-les.

ANNEX

RENOVACIÓ PAVIMENT ESPORTIU PAVELLÓ. 

ADJUDICACIÓ OBRES. 

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS A 
AJUNTAMENT PER A INVERSIONS I/O MILLORES 
O REFORMES EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE 
TITULARITAT MUNICIPAL. SOL·LICITUD. 

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de Gi-
rona, relativa a l’atorgament de subvencions als ajuntaments 
de les comarques Gironines per a inversions i/o millora o re-
formes en equipaments esportius de titularitat municipal. 
Atès que la promoció de l’esport local a Campllong i 
l’activació i millora del pavelló i els espais esportius en 
general, són una de les prioritats que s’ha marcat el con-
sistori, que a l’efecte està confeccionant un programa 
d’activitats esportives adreçats a tota mena de públics, ja 
que el creixement de la població i la construcció d’altres 
equipaments municipals ha possibilitat que el pavelló es 
pugui destinar pràcticament de forma exclusiva a activi-
tats esportives. 
Atès que el pavelló presenta una  mancança important, 
en no disposar de paviment esportiu adient que garanteixi 
una correcta absorció dels impactes i friccions dels juga-
dors de les diferents modalitats, com a mesura per evitar 
lesions i traumes als esportistes. 
Vistes, les diverses ofertes que figuren a l’expedient rela-
tives a obres de renovació del paviment actual del pavelló 
repetit, presentades a petició de la Regidoria d’Esports 
per sengles empreses especialitzades.
Vist, igualment, l’informe emès al respecte de les ofer-
tes al·ludides per la tècnica municipal, Sra. Mireia Be-
salú, amb data 11 de juny de 2008, els reunits, prèvia 
deliberació i per unanimitat acorden aprovar el pres-
supost presentat per la companyia MONDO IBÈRICA, 
S.A. d’import, 33.471,30.-€ i adjudicar-li els treballs de 
renovació del paviment del pavelló esportiu, segons de-
tall del pressupost al·ludit i mitjançant instal·lació d’un 
paviment “mondoflex II System”, obra civil de reparació 
de petits desperfectes i anivellat amb resina i pintat de 
tres camps (futbol/handbol, bàsquet, voleibol). Establir 
un termini d’execució de les actuacions que hauran de 
romandre finalitzades el dia 07.08.2008. Sol·licitar de la 
Diputació de Girona un ajut a fons perdut sobre la base 
de la convocatòria abans exposada.
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TANCA DE PROTECCIÓ RUTA VERDA VEÏNAT 
DE LA BRUGUERA. ADJUDICACIÓ OBRES. 

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. 
AJUTS PER A PROJECTES COMARCALS 
DE CAMINS MUNICIPALS, RUTES VERDES I 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA. SOL·LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada pel Consell Co-
marcal del Gironès, relativa a la convocatòria d’ajuts als 
ajuntaments de la comarca del Gironès per a la realització 
del projecte comarcal de camins municipals, rutes verdes 
i senyalització viària. 
Vist l’interès públic del projecte de la ruta verda del veïnat 
de la Bruguera, el qual, a banda de fomentar la pràctica de 
caminar, d’anar amb bicicleta, passejades, etc., apropa el 
medi natural del municipi a tots els usuaris. 
Vist que en alguns trams de la ruta verda del veïnat de la 
Bruguera caldria la instal·lació d’una tanca de seguretat 
per tal d’evitar accidents i que, alhora fos una instal·lació 
integrada a l’entorn.
Vistes les diverses ofertes que figuren a l’expedient per a 
la instal·lació de la tanca esmentada, presentades a pe-
tició d’aquesta Corporació per empreses especialitzades, 
així com l’informe emès per la tècnica municipal Sra. Mi-
reia Besalú de data 11 de juny de 2008.  
De conformitat amb el que determina l’art. 95 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat acorden 
aprovar el pressupost presentat per la companyia AGRO 
SALVI d’import 25.037,73.- € i adjudicar a aquesta em-
presa els treballs d’instal·lació de 1000 metres lineals de 
tanca estimats en 3 tirades. Sol·licitar al Consell Comar-
cal del Gironès un ajut a fons perdut sobre la base de la 
convocatòria abans exposada.

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. 
SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS 
2008-MUSICANT. SOL·LICITUD.

Vista la convocatòria d’ajuts formulada pel Consell Co-
marcal del Gironès, relativa a la convocatòria d’ajuts als 
ajuntaments de la comarca del Gironès per a la realització 
d’activitats culturals. 
Vist el dossier preparat per la comissió organitzadora del 
V Cicle de música del país MUSICANT..., que tindrà lloc 
a Campllong els dies 26, 27, 28 i 29 d’agost amb un pres-
supost de 35.700.- €.
Atenent la bona acceptació del cicle en les passades edi-
cions, els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acor-
den sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès un ajut a fons 
perdut sobre la base de la convocatòria abans exposada.

SUBVENCIÓ CREU ROJA. ATORGAMENT

El Sr. Alcalde informa els assistents de l’escrit tramès per 

l’Assemblea Local de la Creu Roja de Llagostera – Cassà 
de sol·licitud de col·laboració municipal en les despeses 
dels projectes que realitza (Teleassistència, Formació, 
Campanyes, etc.), i del que en són també beneficiaris 
els veïns del nostre poble; els reunits prèvia deliberació 
i per unanimitat, acorden atorgar a l’Assemblea Local 
de la Creu Roja de Llagostera – Cassà una subvenció 
d’import 900.- €, en concepte de col·laboració municipal 
en les despeses indicades de manteniment del transport 
sanitari, i fan constar expressament que en la quantitat 
concedida s’han de considerar inclosos els possibles 
costos derivats dels serveis que es puguin dur a terme 
en el municipi en Campllong amb motiu de la celebració 
d’actes públics i populars (Fira Comarcal de Primavera, 
Festa Major, etc.).

DESPATX ORDINARI

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa els 
assistents de les següents comunicacions rebudes:
De l’Agència de Protecció de la Salut, per informar de les 
actuacions d’autocontrol i gestió es cas d’haver de recó-
rrer a l’ús d’aigua mitjançant cisternes mòbils o aprofi-
tament de captacions alternatives per a subministrament 
d’aigua potable a la població a causa de la sequera. 
De l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, per informant 
de la sortida de la segona etapa de la 88a edició de la 
Volta Ciclista a Catalunya. 
De la Generalitat de Catalunya, per comunicar la signatura 
d’un conveni amb la companyia Telefónica de España i el 
Departament de Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat que estableix facilitar la comunicació 
directa de les administracions locals mitjançant un canal 
d’informació directe de les incidències en els serveis de 
telefonia fixa, mòbils i banda ampla, l’estat de les xarxes i 
altres serveis, i també de poder planificar accions futures. 
Del Consell Comarcal del Gironès, per informar de la reunió 
convocada per al seguiment i normativa i control dels casals i 
activitats de lleure per a infants i joves menors de 18 anys. 
De la Direcció General de Recursos de l’Administració de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, per comunicar que 
properament es reprendran els treballs d’informatització 
del jutjat de pau. 
De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per informar de 
l’aprovació inicial del projecte de Pla Parcial Sector 1 Isoladora B. 
De la Direcció General de Polítiques Ambientals i Soste-
nibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya, per informar de la celebració 
entre els dies 22 i 29 de setembre de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura. 
De Gestió Ambiental de Residus, S.L., per comunicar que 
deixa de prestar el servei de recollida selectiva de paper, 
envasos, vidre i voluminosos ja que venç el contracte que 
tenien amb el Consell Comarcal del Gironès. 
De la Direcció General d’Administració Local de la Gene-
ralitat de Catalunya, per informar que s’ha assenyalat el 
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dia 23 de setembre de 2008 a les 9 hores a l’Ajuntament de 
Llambilles per a l’inici de les operacions de delimitació dels 
municipis Llambilles i Campllong, i s’indica que cal comuni-
car aquesta data als propietaris de les finques afectades. 
De la Diputació de Girona, per informant de la posada en 
marxa del servei local de Teleassistència Domiciliària. 
Del Consell Comarcal del Gironès, per informar de la con-
cessió fins al proper dia 31 d’agost per a la justificació 
de la subvenció concedida en el Projecte Comarcal de 
camins municipals i rutes verdes. 

El Sr. Alcalde dóna compte de l’escrit tramès pel Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant 
el qual sol·licita l’acceptació per part del Consistori de la 
instal·lació de regulació semafòrica del pas de vianants a 
la carretera C-25 pk 241,925. 
Els reunits manifesten conformitat amb la instal·lació ex-
posada i acorden comunicar l’acceptació de la titularitat de 
les obres i fer-se càrrec de la seva conservació i consum. 
Igualment el Sr. Freixas informa de la comunicació tra-
mesa per la Fundació Esclerosi Múltiple, per sol·licitar 
col·laboració econòmica per a la campanya “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple”. 
Els reunits se’n donen per assabentats i acorden atorgar 
un ajut de 120.- €, amb la finalitat i destinació exposada.
En aquest punt, els reunits comenten la sol·licitud presen-
tada per diversos veïns del veïnat de Can Bosch i de Can 
Dionís, on demanen que es construeixin 5 passos elevats 
en el camí principal per tal que els vehicles que hi circulin 
hagin de reduir la seva velocitat i sol·liciten una reunió 
amb els veïns. 
Els reunits comenten que s’estudiarà la vialitat de la seva 
petició, i que es convoqui una reunió amb tots els veïns 
afectats per al dimecres dia 23 de juliol a les 9 del vespre 
per tal de concretar conjuntament els llocs d’instal·lació i 
els tipus i alçada dels passos.
Tot seguit, el Sr. Alcalde comenta que l’Agència Catalana 
de l’Aigua ha fet pública la convocatòria de subvencions 
adreçades als Ajuntament per a la realització d’inversions 
per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (DOGC 
5107 del dia 9 d’abril). El Sr. Freixas comenta que cal-
dria estudiar l’oportunitat de poder sol·licitar l’ajut per a 
la construcció d’un dipòsit nou a la zona urbana i la seva 
connexió en alta al dipòsit del polígon, per la qual cosa 
proposa sol·licitar a la companyia gestora de l’aigua PRO-
DAISA un estudi de viabilitat i cost d’aquest projecte. Els 
reunits manifesten conformitat. 
Igualment, el Sr. Freixas  comenta l’oportunitat de disposar 
una gratificació a favor de la Sra. Pilar Alonso Torrecilla, 
que ha exercit com a secretària accidental de la Corpora-
ció, en els darrers mesos, en substitució de la titular, Sra. 
M. Neus Jou i Marí, que es trobava de baixa per malaltia.
Els reunits, un cop valorada la dedicació horària de la Sra. 
Alonso, per a realització de les tasques exposades, les 
quals consten degudament acreditades, prèvia delibera-
ció i per unanimitat, acorden agrair a la Sra. Pilar Alonso 

i Torrecilla el seu interès i dedicació palesada envers els 
assumptes municipals al llarg del període al·ludit i atorgar-
li una gratificació d’import 2.562,95.- € que serà a càrrec 
de la partida 08.12.150. del pressupost de l’exercici. 

Junta de Govern 
del 17 de juliol de 2008

APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relació de factures de data 17/07/2008, per import de 
4.809,70.- € i els reunits manifesten conformitat amb la 
relació detallada.

EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
Vista les sol·licituds de llicències urbanístiques i, atenent 
els continguts dels informes emesos al respecte per la 
Sra. Mireia Besalú i Asturiol, arquitecta tècnica municipal, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
atorgar la següent llicència d’obres.
A la Sra. ANNA BANCELLS I BAGUDA per a la reforma inte-
rior habitatge al Veïnat de Can Falgueres – Mas Falgueres

SUBVENCIONS DIVERSES.  
SOL·LICITUDS I ALTRES TRÀMITS

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS DE 
L’ÀREA DE CULTURA. ACCEPTACIÓ 

Vistes les comunicacions rebudes en relació amb els ex-
pedients de subvencions que a continuació es detallaran, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
acceptar, amb manifestació de l’agraïment corporatiu, les 
subvencions concedides pels organismes que s’indiquen 
en l’annex d’aquesta proposta.

ANNEX

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. 
COL·LABORACIÓ ESCENARIS 2008.  ACCEPTACIÓ

Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del Giro-
na, per comunicar l’atorgament d’una ajut d’import 605,52.- 
€ corresponent a la fitxa tècnica de l’espectacle “Llegendes i 
Misteris” programat dins el cicle Escenaris 2008, els reunits, 
prèvia deliberació i per unanimitat, acorden acceptar-la.
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En aquest punt el Sr. Alcalde comenta l’escrit tramès 
pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona, re-
ferent a la DENEGACIÓ de la subvenció sol·licitada per 
l’enllumenat interior i exterior de l’església parroquial de 
Campllong dins la convocatòria d’ajuts formulada per a 
la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimo-
nial. Els reunits es donen per assabentats. 

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. 
SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ 
D’INVERSIONS PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS 
D’ABASTAMENT EN ALTA. SOL·LICITUD. 

Mitjançant Ordre MAH/1014/2008, d’1 d’abril, publicada 
al DOGC núm. 5107, del dia 9 d’abril, s’ha formulat con-
vocatòria per a atorgament d’ajuts per a inversions per 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta. Vistes les 
darreres obres executades recentment al municipi em 
matèria d’aigua potable, connexió amb la xarxa de l’artèria 
Costa-Brava i portada d’aigua als veïnats de Campllong 
per tal de fer arribar l’aigua potable a tots els dissemi-
nats del municipi per pal·liar els problemes de escassetat 
i qualitat de l’aigua de boca de les captacions particulars. 
Atès que la problemàtica de qualitat de l’aigua és possi-
ble millorar-la mitjançant la centralització en un sol dipò-
sit municipal (sector les Ferreries de 1000 m3) on poder 
barrejar les aigües procedents dels pous municipals amb 
l’artèria Costa-Brava per obtenir una aigua de qualitat se-
gons RD 140/2003 i impulsar-la a tot el municipi. 
Vist la memòria valorada presentada per la companyia 
PRODAISA, a petició d’aquest Ajuntament per dur a terme 
l’actuació “Connexió entre nuclis independents, nucli de 
Campllong i Polígon de les Ferreries” d’import d’execució 
per contracte de 133.034,76.- €; i a efectes d’aconseguir 
els recursos adients per al seu finançament, els reunits 
prèvia deliberació i per unanimitat acorden:
Sol·licitar de l’Agència Catalana de l’Aigua, en l’àmbit de 
la convocatòria exposada, una subvenció a fons perdut 
per al finançament parcial de les despeses d’execució 
d’aquestes obres per import de 103.216,61.- €  correspo-
nent al 90% del cost de l’actuació exclòs l’IVA. 

FESTIVAL EMERGENT. APROVACIÓ CONVENI.

El Sr. Alcalde informa als assistents de l’escrit tramès 
pel Consell Comarcal del Gironès, per a la signatura del 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès, l’Associació Fringe i l’Ajuntament de Campllong 
per al festival, els reunits prèvia deliberació i per unanimi-
tat, acorden aprovar el conveni al·ludit.

DESPATX ORDINARI

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde informa als 
assistents de les següents comunicacions rebudes:
Del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 

Participació de la Generalitat de Catalunya, de tramesa 
d’informació referent a determinades consideracions a te-
nir en compte en festes de l’escuma que es realitzen en 
locals tancats. 
Del Col·legi La Salle de Cassà de la Selva, d’agraïment per ha-
ver pogut utilitzar el pavelló esportiu per a l’arrossada popular. 
De l’ATM Àrea de Girona, de tramesa de la memòria amb 
les actuacions del 2007 i informació referent al funciona-
ment i integració tarifària del transport públic.
De la Diputació de Girona, per oferir gratuïtament un se-
guit d’exposicions de diverses temàtiques per donar a 
conèixer obres de creadors gironins.
Del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per convidar a 
la II jornada tècnica sota el nom “Les infraestructures social”.
De l’ACM, per oferir el servei d’assegurances per a co-
bertures de riscos derivats de les activitats organitzades a 
l’estiu, pòlisses de climatologia i suspensió d’espectacles 
i assegurances d’accidents del Lleure. 
De la Sra. Joanna Frances Budden, veïna del carrer del 
Remei, per informar dels problemes que pateixen per part 
de la companyia Telefónica per a la instal·lació de línia 
telefònica i ADSL en el seu domicili. 
Del Consell Comarcal del Gironès, per informar del ser-
vei de manteniment en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal i les novetats del nou reglament. 
De l’Institut Geològic de Catalunya, de sol·licitud 
d’informació del terratrèmol ocorregut el dia 22 de juny. 
De la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, per informar de la convocatòria 
de subvencions destinades a les actuacions de millora 
paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades 
dels municipis de Catalunya. 
De la Cambra de Comerç de Girona, per informar del pro-
grama “Lliurament de les distincions a establiments antics”.
Dels esmentats escrits els reunits es donen per assaben-
tats sense formular cap comentari. 
Igualment els reunits prenen els acords que tot seguit 
s’indicaran: 
Acceptació del pressupost presentat pel Sr. MANEL 
FUENTES I PUMAROLA, jardiner, referit als treballs de 
manteniment periòdic de les diverses zones verdes públi-
ques del nucli urbà, concretament seguiment de l’entorn 
Ajuntament i Pavelló d’import 1.020.- €+IVA, manteniment 
Cementiri d’import 1.543.- €+IVA i arbrat davant Ajunta-
ment d’import 1.240.- €+IVA els import especificats són 
per al manteniment anual. Es fa constar que la part del 
pressupost referent al manteniment del Polígon industrial 
“Les Ferreries” no s’accepta. 
Acceptació del pressupost presentat per ReNatura pels 
treballs de manteniment de les zones verdes públiques 
del polígon industrial “Les Ferreries” per import de 90.- € 
+ IVA mensuals. 
Atorgament d’un ajut de 140.- € a AECC – Catalunya con-
tra el càncer segons la seva petició de data 16 de juny, 
registre entrada núm. 604.
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Procedir a la signatura d’un conveni entre el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Campllong per a la 
xarxa RESCAT, que consisteix en dos terminals connectats 
amb el sistema de protecció civil CECAT i que estan desti-
nats als municipis que no tenen policia local. 
En aquest punt, els reunits comenten els efectes de la vaga 
convocada pels treballadors de l’empresa SUFI, SA. que 
realitza el servei de recollida selectiva de paper, cartró, vidre 
i envasos iniciada el passat dijous dia 10 amb caràcter inde-
finit i que a dia d’avui encara no s’ha solucionat. A l’efecte es 
va comunicar als veïns aquesta situació mitjançant un ban 
municipal amb una sèrie de recomanacions per tal de mini-
mitzar les molèsties que ocasioni aquesta situació. 
Igualment, els reunits comenten el canvi d’ubicació dels dos 
punts de recollida de deixalles del polígon industrial “Les Ferre-
ries”, els quals s’han situat als carrers interiors del polígon per 
tal de millorar la gestió de les deixalles i que es va comunicar a 
totes les empreses que realitzen els serveis de recollida. 
El Sr. Alcalde també informa als reunits sobre la comunicació 
rebuda per l’Agència Catalana de l’Aigua per comunicar que la 
propera tardor-hivern hi ha prevista una actuació de manteni-
ment de lleres a les rieres de Campllong, Banaula i Rec Madral. 
Igualment, el Sr. Alcalde informa que segons informació 
rebuda pel Servei Territorial de Carreteres, les millores en 
el canvi de rasant de la C-25 a l’alçada del veïnat de Can 
Canyet estan en estudi i es té previst que estigui el projecte 
acabat a mitjans del mes de setembre. 
Per acabar, els reunits comenten que properament 
s’acabaran les obres del pont del Remei i que caldria pro-
gramar la inauguració de les obres i coordinar-la amb el mu-
nicipi de Cassà de la Selva.

Junta de Govern
del 31 de juliol de 2008
APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relació de factures de data 31/07/2008, per import de 
80.257,68.- €. Els reunits manifesten conformitat amb la 
relació detallada.
Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Gi-
ronès per detallar les despeses que a continuació s’indicaran, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden:
Aprovar i disposar el pagament del següent import: 
2.991,02.- €, en concepte de direcció de l’obra de Rehabi-
litació de l’Església de Campllong (A-228/04) 
3.779,52.- €, en concepte de la direcció de l’obra de Ma-
gatzem Municipal (A-247/06).
915,46.- €, en concepte de la redacció del projecte, di-
recció i el Pla de seguretat i salut titulat Mur del pati de 
l’església de Campllong (A-257/06) – Ref. 08/45

12.950,94.- €, en concepte de la redacció del projecte i 
del pla de seguretat i salut titulat Ampliació del local social 
(A-267/07).
7.967,27.- €, en concepte de la redacció del projecte titu-
lat Escola bressol (A-287/07) .
275.- €, en concepte de la redacció de la memòria valo-
rada titulada Execució de cunetes al camí de Campllong 
(E-265/08).
4.015,06.- €, en concepte dels treballs de l’àrea de Medi 
Ambient del segon trimestre 2008 (núm. 50/08 MA).
853,04.- €, en concepte d’aportació anual a l’Autoritat Te-
rritorial de la Mobilitat.

EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

Vista les sol·licituds de llicències urbanístiques i, atenent 
els continguts dels informes emesos al respecte per la 
Sra. Mireia Besalú i Asturiol, arquitecta tècnica municipal, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
atorgar llicència per a l’execució de les obres que segui-
dament es detallaran.
A PERABEL CONSTRUCCIONES INOXIDABLES, S.L. 
per a l’adequació interior nau industrial al carrer de les 
Feixes Magres, 8 – Pol. Ind. Les Ferreries.
Al Sr. David Bou i Valls i Sra. Dèlia Hereu i Sala per a la 
reforma i ampliació Mas Cardina al Veïnat de Can Bosch 
– Mas Cardina.

SUBVENCIONS DIVERSES.  
SOL·LICITUDS I ALTRES TRÀMITS

DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN BÉNS 
IMMOBLES I D’EQUIP.  
ACCEPTACIÓ

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea de Cultura i 
d’Acció Social – Cooperació Cultural de la Diputació de 
Girona per informar de l’atorgament de la subvenció que 
s’indicarà, els reunits, prèvia deliberació i per unanimi-
tat, acorden acceptar  la subvenció concedida d’import 
4.000.- €, per al finançament de les despeses efectuades 
per a inversions en béns mobles i d’equip. 

DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PER A 
DIVERSES OBRES DE REPARACIÓ MENOR I 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa per l’Àrea de Coopera-
ció Municipal de la Diputació de Girona per informar de 
l’atorgament de la subvenció que s’indicarà, els reunits, 
prèvia deliberació i per unanimitat, acorden acceptar la 
subvenció concedida d’import 10.000.- €, per al finança-
ment de les despeses diverses de reparació menor, con-
servació i manteniment. 
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La vida del poble

PONT DEL REMEI
Cassà i Campllong ja estan connectats amb un pont sobre 
la riera Seca, al camí del Remei. L’obra inaugurada el pas-
sat 2 d’agost s’ha dut a terme gràcies al finançament del 
PUOSC i el Consell Comarcal del Gironès. L’acte inaugural 
va ser presidit per la delegada de Governació Mireia Mata, 
els alcaldes de Campllong i Cassà, Lluís Freixas i Carles 
Casanovas, respectivament, que van valorar la millora que 
suposarà en la connexió local i una trentena de veïns.

INSTAL·LACIÓ DE PASSOS ELEVATS
A petició dels veïns s’han instal·lat dos passos elevats per 
tal que funcionin com a reductors de velocitat dels vehicles 
que hi transiten. El primer el trobem al veïnat de la Bruguera 
a l’alçada del Mas de Baix i un segon, instal·lat al veïnat de 
Can Dionís a l’alçada del Mas Dionís, que amb les millores 
recents d’asfaltat del camí i les obres del pont del Remei 
els vehicles que hi circulen superaven els límits de velocitat 
permesos, la qual cosa ha fet que els veïns de la zona recla-
messin la seva instal·lació per millorar la seva seguretat. 

Obres municipals

REBAIX DE PASSOS ELEVATS 
AL VEÏNAT DE LA BRUGUERA
També s’han modificat les alçades dels passos elevats 
construïts recentment al Veïnat de la Bruguera amb la 
finalitat d’augmentar la seguretat dels vianants usuaris 
de la ruta verda. Desprès de diverses queixes rebudes 
i el descontent d’alguns veïns per la seva construcció, 
l’Ajuntament optà per rebaixar el pendent, fruit de la 
consulta realitzada a tots els veïns del Veïnat de la Bru-
guera afectats que van optar per aquesta solució en lloc 
d’enretirar-los definitivament.  

INSTAL·LACIÓ DE PILONES A LA RUTA VERDA 
I A LA PLAÇA CATALUNYA

PAVIMENT DEL PAVELLÓ
El passat mes d’agost es van dur a terme els treballs 
d’instal·lació del nou paviment del pavelló municipal 
d’esports. La renovació del paviment del pavelló polies-
portiu ha anat a càrrec de l’empresa MONDO IBÉRI-
CA, S.A. i ha tingut un cost de 33.471,30.- € que s’han 
finançat amb l’ajut de l’Àrea de Cooperació Esportiva 
de la Diputació de Girona. L’actuació s’ha fet després 
d’analitzar els estudis tècnics d’empreses especialit-
zades en superfícies de paviments esportius (estudis 
d’absorció d’impactes, estudis de lliscament, estudis 
de manteniment), amb l’objectiu de trobar el millor pa-
viment per a la majoria d’esports, homologat pel major 
nombre de federacions i que garanteixi als usuaris els 
mínims riscos de lesió.

L’Ajuntament ha ini-
ciat la instal·lació de 
pilones a diversos lloc 
del municipi per tal 
de restringir el pas de 
vehicles motoritzats. 
Concretament s’han 
instal·lat a la plaça Ca-
talunya i als accessos 
principals de la Ruta 
Verda de la margenera 
de la Riera Seca. Les 
obres s’han finançat 
amb un ajut de la Dipu-
tació de Girona desti-
nat a subministrament 
de mobiliari urbà.
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RUTA VERDA DEL VEÏNAT DE LA BRUGUERA
Actualment resten finalitzades les obres d’instal·lació de la 
tanca protectora instal·lada de la Ruta Verda del Veïnat de la 
Bruguera Fase 1. Aquesta petita millora servirà de protecció 
a les zones amb marges més elevats que podrien ser peri-
llosos per als usuaris, i s’ha realitzat de fusta quedant inte-
grada a l’entorn. Les obres es finançaran entre l’Ajuntament 
i un ajut del Consell Comarcal del Gironès. 

XARXA WIFI, NOUS GESTORS
L’any 2005 es posava en marxa a Campllong un pro-
jecte innovador i de futur: la creació d’una xarxa-wifi 
municipal amb l’objectiu de convertir-la en una xarxa 
que facilités la connexió a Internet que altres operado-
res no podien subministrar i a l’hora que l’oferta fos a 
un preu assequible. 

Actualment la xarxa compta amb una vintena d’usuaris 
que es connecten a Internet a través d’aquesta infraes-
tructura de propietat municipal mitjançant un entramat 
d’antenes repartides per tot el municipi que garanteixen 
el servei. La xarxa en constant evolució ha realitzat re-
centment millores en l’estabilitat i en el rendiment del 
servei, per això us convidem a què si voleu disposar 
d’aquest servei us poseu en contacte amb l’empresa 
gestora AERIS-NAVIGO (Telf. 972 48 41 11) i us infor-
meu dels requisits i necessitats per donar-vos d’alta 
com a usuaris.  

CURS D’HORT ECOLÒGIC
Aquest estiu, 11 veïns de Camp-
llong i rodalies van participar en 
el curs d’hort ecològic, en el qual 
van aprendre a dissenyar un hort 
ecològic, el reg, les males herbes, 
la fertilització, l’associació i rotació 
de cultius, les plagues i malalties i 
de les llavors. La 1a meitat de les 
sessions van ser teòriques a l’aula 
del local social i la resta pràctiques  
a un dels horts dels assistents. 
Aquesta va ser una gran idea, ja 
que a més d’aprendre van tenir oca-
sió de conèixer-se i relacionar-se. 
Las bona acollida fa que propera-
ment s’organitzi un curs de plantes 
aromàtiques i medicinals localit-
zades per l’entorn de Campllong i 
estudiar-ne els seus usos.

REVETLLA DE SANT JOAN
Un any més Campllong es va om-
plir de petards, foc, coca, cava i 
ballaruca la nit del 23 de juny amb 
motiu de la celebració de la Revet-
lla de Sant Joan. Les pluges que 
havien caigut el darrer mes van 
fer possible encendre una gran 
foguera que va amenitzar tota la 
vetllada.  

Activitats diverses
CAMINADA, 22 DE JUNY
El passat 22 de juny, els marxaires 
de Campllong van fer una ruta per les 
Gavarres. El recorregut d’uns 15 km 
es va realitzar amb unes 3 hores en 
un dia més que assolellat i els portà 
per les emblemàtiques fonts, monu-
ments megalítics de remarcat interès 
i racons d’una gran riquesa de paisat-
ges dels voltants de Romanyà. 

EMERGENT I CONCERT PER A JOVES

DONACIÓ DE SANG
Des d’aquestes ratlles volem fe-
licitar i agrair la col·laboració 
solidària dels 28 donats de sang 
que el passat dia 10 de juliol van 
arribar-se fins a l’Ajuntament en 
la campanya de donació de sang 
organitzada pel Banc de Sang i 
Teixits de Girona. 

Emergent és el festival itinerant 
que el Consell Comarcal del 
Gironès amb col·laboració amb 
diversos pobles de la comarca 
ha endegat per ser una eina 
per a la promoció d’artistes 
que actuen en solitari damunt 
de l’escenari. Teatre, música, 
dansa, circ, humor… totes les 
disciplines escèniques hi van 
tenir cabuda. 

Emergent va ser a Campllong 
el diumenge 13 de juliol que, 
tot i haver d’improvisar un es-
pai al pavelló per realitzar les 
actuacions a causa de la pluja, 

va tenir molt d’èxit de públic, 
les actuacions van ser un com-
binat de malabars de “Sol fa 
sirc” amb la cançó d’autor de 
Cesk Freixas o en Cris Juani-
co, teatre musical amb “Kulac-
tiu” entre d’altres. Tot aprofi-
tant la infraestructura muntada 
per a l’ocasió, paral·lelament a 
Emergent, Campllong va pro-
gramar els dos divendres de 
juliol, 18 i 25, nits de música 
a la fresca per a joves amb els 
grups Anties3 i Sàvats.
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MUSICANT
El V Cicle MUSICANT... de Campllong va ser un bon exem-
ple de com es pot programar un cicle de música al voltant de 
la creació artística musical vinculada a Catalunya. Desprès 
de 5 edicions, el cicle té una bona consolidació i un any més 
ha intentat donar a conèixer de manera monogràfica la pro-
ducció musical catalana de diferents estils i tendències.
El primer concert va tenir lloc el dimarts 26 d’agost i va estar 

dedicat a com-
positors vincu-
lats a la Catedral 
de Girona. Amb 
el títol Música 
de l’època dels 
setges de Giro-
na (1808-1809), 
es van poder 
sentir obres de 

Josep Gaz, Bernat Bertran i Rafael Compta. Música Antiga 
de Girona i l’Orquestra Clàssica de Catalunya, dirigits per 
Albert Bosch, van ser els encarregats de donar a conèixer 
aquest repertori, la programació continuà el dimecres amb 
l’actuació d’Albert Mora, a la flauta, i Abigaïl Prat, a l’arpa, 
amb Encanteri, el dijous va ser el torn del jazz amb Girona 
Jazz Project i finalment, el cicle es tancà divendres, amb 
la cantant Marina Rossell en un concert amb el repertori, 
presentat amb el títol Clàssics catalans.

FESTA MAJOR
En ple estiu, les Festes Majors omplen el ca-
lendari de concerts i activitats de tota mena 
d’estils. Campllong celebra la seva a les aca-
balles de l’agost, enguany del 22 al 25 han 
sigut els dies centrals de la festa, però en rea-
litat les activitats es van iniciar el dia 9 d’agost 
i les darreres el dia 1 de setembre.
A la Festa d’aquest any hi ha hagut diversitat 
d’activitats, des de les esportives com el 3x3 
de bàsquet i de futbol, la caminada, la ruta amb 
bicicleta, la gimcana, la cursa de cargols i els 
partits de futbol sala de casats i solter i casades 
i solteres, a les més típiques com les havane-
res, el concert per a joves del divendres, les 
animacions infantils del dissabte i del diumen-
ge, el ball amb l’orquestra el dissabte nit i les 
activitats del diumenge amb la missa, el ver-
mut, els gegants i cap grossos, les sardanes i 
el ball. També hi ha hagut alguna novetat com 
el Roda Camps del divendres, el Ball del casal 
dels jubilats el dimecres, el concurs Sing Star 
per PS2 i el 1r Torneig Supermario Kard per WII.  
Totes les activitats s’han dut a terme amb 
esforç i el treball conjunt de la Comissió 
que ha vist recompensada la feina amb una 
nombrosa assistència de públic a tots els 
actes. A tots ells, gràcies i felicitats. 

LOCAL SOCIAL
Durant el mesos d’estiu el local social ha seguit amb la seva 
activitat. Els més petits han pogut fruir d’un taller de jocs 
amb materials reciclats així com les últimes obres de teatre 
professional d’Escenaris, “Embolic a la Granja” i “Contes 
del cel” on somriures i rialles van estar en boca de petits 
i grans. 
Els més grans del poble, durant aquests mesos d’estiu han 
seguit ballant els dimecres, activitat que aplega molts veïns 
de pobles propers i fins i tot de fora del Gironès. Aquest 
setembre, des del Casal de Jubilats, s’ha organitzat una 
sortida als Monestirs de Poblet i Santes Creus que, tot i la 
llunyania, ha valgut molt la pena. També aquest setembre 
ha començat un cicle de xerrades a càrrec d’especialistes 
del Consorci de Benestar Social, en el qual es tractaran te-
mes com “La jubilació”, “L’automedicació”, i la “Llei de la 
Dependència”. Tots aquests temes han estat escollits pels 
jubilats i jubilades que vénen cada dimarts al local social.
Per altra banda, un any més Campllong ofereix als seus 
veïns l’oferta d’entrades del cicle de teatre de Temporada 
Alta a meitat de preu. Aquest any un centenar de persones 
s’han adherit a la iniciativa, i és que val la pena!
Després d’un tranquil i calorós estiu, el local social ha no-
tat un gran canvi a partir de mitjans de setembre. L’inici de 
l’escola per als petits i la inscripció als diferents cursos, han 
fet que el local social esdevingui un anar i venir de gent, i un 
punt de reunió per a molts veïns.
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Oficines Municipals
972 46 15 04 - Fax 972 46 34 08
C/ Església, 21 – CP 17457 
Horari de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i dijous a la 
tarda de 6 a 8.

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

Serveis tècnics
-  Aparellador municipal: dijous de 10 a 2 del mati i de 6 a 8 
de la tarda. 
- Enginyer municipal: concreteu hora al telèfon de 
l’Ajuntament

Serveis de Recaptació: 
Xaloc 
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
     

Edita: 
Ajuntament 
de Campllong 

Amb el 
suport de:

CASAL D’ESTIU
Un any més les portes de l’Ajuntament 
s’han obert a la 50ena de nens i nenes que 
han participat en el projecte “Casal d’estiu 
de Campllong 2008”. Amb la mateixa fór-
mula dels darrers anys s’han fet activitats 
de contingut educatiu, esports i lleure, que 
han fet possible fer compatibles els horaris 
laborals dels pares amb l’atenció als fills 
durant el període de vacances escolars.
 
Enguany cal destacar que per primer 
cop s’han realitzat activitats destinades 
als joves de 13 a 15 anys que han com-
binat les activitats de lleure amb altres 
de més creatives en les que han de-
mostrat gran dosi de fantasia i han fet 

diversos vídeos originals i sorprenents, 
en els quals hi han treballat des del 
guió fins a la mateixa actuació com a 
actors. 
Tot el treball, valorat molt positivament 
pels pares en la darrera reunió duta a 

terme amb motiu del final del casal, ha 
estat gràcies a l’organització i a l’equip 
de monitors i monitores responsables 
de portar a terme les activitats i de vet-
llat per la seguretat i benestar dels par-
ticipants al casal. 


