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El sErvEi públic

Què entenem com a servei públic? no 
fos cas que donem lloc a altres interpre-
tacions no volgudes. Voldria establir tres 
paràmetres diferents de servei públic, 
que a l’hora de la veritat en un poble pe-
tit també queda barrejat. Tenim la tasca 
política, la d’aquells que per decisió seva 
(a vegades encoratjats) decideixen entrar 
en la política local, quasi sempre amb els 
millors dels ànims i volent estirar el carro 
de l’administració del poble, prenent les 
decisions que calgui. 

s’obria al públic el dijous, es feia ple un cop al mes, 
l’últim dijous de mes, i es posava ordre quan es podia. 
Això sí, quan un veí de Campllong necessitava un pa-
per, i si era urgent, no sé com, però el tenia al mateix 
moment. És aquest nivell d’exigència el que ha arribat 
al personal de l’Ajuntament d’avui, això sí, amb unes 
altres condicions (avui, a més, amb un munt d’aparells). 
Ara tenim obert tots els dies de la setmana al matí, i 
per costum el dijous a la tarda. És per això que no ens 
podíem estalviat el pròleg. Neus, vull que llegeixis el 
que ja has sentit de la meva veu, durant aquests 23 
anys que has estat a Campllong no solament has fet 
la feina que et tocava, has fet molt més. Els alcaldes i 
els diferents regidors ho podem conirmar. Han estat 23 
anys de signar sense cap por, sabíem que posar una 
signatura en un document fet per tu era una garantia... 
no ens han tancat mai!!!! Això sí, has tingut feina a ve-
gades per refrenar-nos i fer-nos pensar les coses. Més 
de un cop, que és la manera de no espiiar-la, a més de 
secretària havies de fer de tècnica jurista, urbanística, 
etc., i sobretot, de tècnica en persones. Sàpigues que 
els veïns de Campllong t’ho agraïm i desitgem que tot 
et vagi molt bé, tant en la teva vida laboral, com en la 
personal. Moltes gràcies Neus!!
Salut a totes i tots. 

Lluís Freixas i Vilardell

Alcalde

Els col·laboradors, en aquest grup, a Campllong, quasi 
per obligació (no és obligat), hi tenim també la majoria 
dels integrants del primer grup, els regidors, que no 
poden, o no volen, eludir el col·laborar en algunes co-
ses i al mateix temps formar part del Consistori. Com 
ja sabeu, aquest grup al nostre municipi és molt ampli 
i està repartit en les diverses activitats i necessitats del 
nostre poble. 

Els que s’hi guanyen la vida, els que ens atenen 
quan en tenim necessitat, perquè un ciutadà no va 
a l’Ajuntament cada dia, hi va quan té algun dubte o 
ha de fer algun tràmit, quan li demanen certiicats, o 
quan l’alcalde o regidors els requereixen perquè volen 
consultar algun tema en especial amb una part de la 
població, o amb tots. En tot cas, sempre trobem a les 
oicines municipals qui ens diu on, quan, i com. Moltes 
vegades de ben segur no lliguem caps i no tenim en 
compte que normalment tot el que es fa a Campllong 
passa abans per les seves mans. I és que la tasca de 
desenvolupar aquest tipus de servei públic a Camp-
llong, l’estar de cares al públic, ha estat una tasca amb 
un nivell d’exigència molt alt, potser perquè qui ha fet 
aquesta feina durant molts anys ha estat la Neus Jou, 
que teòricament tenia amb Campllong un compromís 
d’unes hores a la setmana... Recordeu que abans 
obríem l’Ajuntament el dijous a la tarda i prou. Per tant, 
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Ple extraordinari 

del 18 de setembre de 2008

GARANTIA A FAVOR DE LA SOCIETAT MERCANTIL MU-

NICIPAL CAMPLLONG INICIATIVES SAU, RESPECTE DE 

RESPONSABILITATS DERIVADES DE LA PERCEPCIÓ 

D’ENTREGUES A COMPTE PER PART DELS ADJUDICA-

TARIS/ÀRIES DE 6 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 

QUE PROMOU, SEGONS ART. 12.1 DEL DECRET 244/2005, 

DE 8 DE NOVEMBRE, D’ACTUALITZACIÓ DEL PLA PER AL 

DRET A L’HABITATGE 2004-2007

El Ple, amb caràcter d’urgència, adopta l’acord de formular 
compromís ferm de garantia o aval a favor de la companyia 
CAMPLLONG INICIATIVES SAU, respecte de l’import de 
207.189,96 € –DOS-CENTS SET MIL CENT VUITANTA-
NOU euros, amb NORANTA-SIS cèntims– que aquesta ha 
de percebre en concepte d’entregues a compte per part 
dels adjudicataris/àries de 6 habitatges de protecció oicial 
que es construeixen al C/ Rectoria 8-18.

L’anterior garantia és en compliment d’allò que dispo-
sa l’art. 12.1 del Decret 244/2005, de 8 de novembre, 
d’actualització del pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, 
en relació amb l’art. 9.6 de la mateixa norma, i  per tal 
que assorteixi efectes davant del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, en el tràmit de qualiicació deinitiva 
dels esmentats habitatges com de protecció oicial.

En funció del que s’ha disposat al paràgraf precedent, la 
Corporació municipal assumirà amb càrrec als seus re-
cursos econòmics, oportunament consignats en el pres-
supost de l’exercici que correspongui, la devolució dels 
imports de les entregues a compte abans detallades, en 
el cas que els habitatges no obtinguin la qualiicació dei-
nitiva de protecció oicial per causes imputables a la com-
panyia promotora CAMPLLONG INICIATIVES SAU.

Ple ordinari 

del 2 d’octubre de 2008

Qüestions d’Alcaldia

El Sr. Freixas pren la paraula i informa els assistents dels 
següents assumptes:

Gestions efectuades amb Caixa Terrassa per tal que 
l’empresa municipal CAMPLLONG INICIATIVES SAU 
contractés les hipoteques que han de possibilitar el i-
nançament de la construcció dels 9 habitatges de pro-
tecció oicial que es promouen al C/ Església núm. 2-18, 
de la complicació que en algun moment han assolit les 
negociacions, atesa la incertesa de la situació econòmica 

actual i la limitacions que per a les operacions de risc 
imposen totes les entitats inanceres.

De l’acte d’inauguració del Pont del Remei, que s’ha cons-
truït amb la col·laboració del Consell Comarcal del Gironès.

De la visita avui al municipi del Sr. Ramon Ceide, coordi-
nador del Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques a Girona, a i d’entregar l’avantprojecte de millo-
res que s’han aplicar a la Carretera C-25, en alguns dels 
seus punts d’encreuament més conlictius amb la xarxa 
de camins veïnals i altres passos particulars dins del  ter-
me municipal, que ha de ser examinat i avaluat de forma 
minuciosa; i explica que va aproitar-se l’avinentesa per 
reiterar-li la petició que es faci un voral en el tram que fal-
ta d’aquesta carretera en direcció a Riudellots  de la Sel-
va, per evitar el perill que comporta la seva inexistència 
per al trànsit de motos i bicicletes, que és força important; 
la resposta del Sr. Ceide a l’anterior qüestió ha estat  que 
es tracta d’un tema  que depèn del Barcelona, però que ja 
es va donar curs a la petició en el seu moment.

De la sanció imposada, inalment, a aquest Ajuntament 
per la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunica-
ciones, d’import 1000 €, pel fet d’haver obviat el tràmit 
de comunicació prèvia que la Llei de Telecomunicacions 
imposa als explotadors de xarxes de telecomunicacions. 
El Sr. Freixas reitera la seva disconformitat amb la san-
ció indicada, tal com en el seu dia va plantejar en les 
al·legacions formulades en l’expedient sancionador seguit 
per l’organisme esmentat, com en el recurs de reposició 
interposat contra la resolució inal. Per això, es consul-
tarà amb la Diputació de Girona la possibilitat d’interposar 
recurs contenciós administratiu, a efectes d’al·legar un 
cop més les especials característiques d’aquest municipi 
quant a la manca de disponibilitat de línies ADSL per a 
connexions a internet i la voluntat de servei públic que va 
motivar l’actuació de l’Ajuntament, més tenint en compte 
que el tràmit referit en l’actualitat resta complimentat.

El Sr. Freixas segueix tot manifestant el condol corpora-
tiu pel traspàs de la Sra. M. Ángeles Jiménez Sánchez 
–a.c.s– i proposa de fer-lo arribar a la Sra. Angela Moya i 
a la resta de la família.

Regidories

La Sra. Anna Serra informa de la inalització dels treballs 
de redacció del Pla de sostenibilitat Local (AGENDA 21) 
que s’han executat per l’empresa TRAÇA i de forma con-
junta pels municipis de Riudellots de la Selva, Sant An-
dreu Salou i Campllong. Pel que fa a les propostes con-
cretes i document especial elaborat referit al règim de sòl 
no urbanitzable, la regidora manifesta que la regulació 
elaborada és molt suau; que en l’actualitat no resulta vin-
culant, però que sí comporta gran utilitat com a document 
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d’intencions i determinació de criteris a seguir com a pau-
ta en el desenvolupament futur del municipi; i que en els 
pròxims anys serà útil a efectes de sol·licitud de subven-
cions a altres administracions públiques per al inança-
ment d’actuacions vinculades a temes mediambientals.

La mateixa regidora es refereix, a continuació, al projecte 
de compostador comunitari que es projecta dur-se a terme 
i per al qual s’ha obtingut la col·laboració econòmica de 
la Junta de Residus, resumint els diferents emplaçaments 
que s’han anat plantejant per situar-lo: primerament junt 
al nucli urbà, al inal de l’esplanada del costat del pave-
lló, indret que inalment va considerar-se massa exposat; 
després, un cop conirmat que cap dels diversos terrenys 
de què disposa la Corporació eren vàlids per construir-
hi la nova instal·lació de tractament de residus orgànics, 
va consultar-se amb la Fundació Drissa per ubicar-ho en 
terrenys de la seva propietat, que estan qualiicats com a 
rústics, però ja afectats per les diverses rieres i rius que 
l’envolten, i ja que és zona inundable, cal l’autorització 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, la qual, consultada a 
l’efecte, va manifestar-s’hi  contrària.

Per això, amb l’única inalitat de possibilitar que es tiri en-
davant el projecte, i com a titular de la companyia FRIS-
LLET SL, arrendatària de diverses inques integrades en 
l’anomenada granja “La Selvatana”, proposa d’ubicar el 
compostador en una parcel·la que disposa aquesta socie-
tat situada al polígon 4 parcel·la 14 subparcel·la m, sobre 
la qual s’efectuaria un lloguer simbòlic i per un termini igual 
o inferior a la durada que li resta de vigència al propi con-
tracte d’arrendament vigent, que actualment és de 4 anys. 

Explica la Sra. Serra que no ha de perdre’s de vista que 
es tracta d’una prova pilot, de la que no coneixem, per en-
davant, els resultats, tot i que s’esperen bons. Que atesa 
la seva vinculació amb la companyia FRISLLET, proposa 
que s’efectuï convocatòria pública per tal de difondre la 
necessitat de disposar de terrenys per situar la instal·lació, 
per veure si així es troba algun altre emplaçament vàlid, 
donat que, atesa la situació de crisi econòmica que es viu 
i la subvenció que té atorgada l’Ajuntament, caldria anar 
per feina i iniciar la construcció de la part d’obra segons 
projecte de Tarregada SL, al més aviat possible: pavi-
ment, plataforma, etc.

A continuació intervé el Regidor Sr. Joan Gumbau, que es 
refereix al nou paviment instal·lat al pavelló esportiu; que 
de moment ha tingut molt bona acceptació i que espera 
que el seu manteniment no resulti molt car.

El Sr. Xavier Esteva comenta que ja va resoldre’s el con-
curs convocat per deinir el logotip del local social, que 
l’ha guanyat en Ferran Castanyer, de Cal Guitó petit, i que 
ja s’usa; informa de la programació de cursos organitzats 
des del Local Social per a la tardor; que ja es disposa de 

connexió al canal “digital plus” al Local Social; de l’èxit 
del casal d’estiu d’enguany, que ha comportat una des-
pesa superior a la pressupostada, però que ha signiicat 
un canvi important en el model/tipus de  Casal, amb la 
idea de mantenir el mateix plantejament i nucli de moni-
tors per a l’any vinent amb la idea que aquest nou model 
permeti en els anys propers de mantenir i/o millorar la 
qualitat tot reduint progressivament l’aportació econòmica 
de l’Ajuntament. 

El mateix regidor informa que s’han tornat a demanar en-
trades per als espectacles del festival teatral “Temporada 
Alta”, de les quals en podran gaudir els veïns i veïnes del 
municipi amb un descompte del 50%, si bé els no resi-
dents (acompanyants, parents, etc.) hauran d’abonar el 
100% del preu; que l’any passat aquesta iniciativa va tenir 
molt bona acollida i que, per això, s’espera que es pugui 
repetir durant molts d’anys.

El regidor Sr. Xavier Fuentes dóna compte de l’enquesta 
efectuada pel Consell Comarcal d’Esport, de la qual se’n 
coneixeran els resultats a inal d’any. Del servei de bus noc-
turn per anar a les ires de Girona, que es farà com l’any 
passat, però que s’ha de conirmar ràpidament. Que cal 
preparar unes normes d’ús del pavelló municipal, que en 
té un esborrany i el passarà perquè tothom el revisi; que la 
idea és penjar un cartell a efectes que els usuaris les tin-
guin en compte. Que cal controlar l’ús del material esportiu 
de propietat municipal, i col·locar-lo en el nou emplaçament 
previst per tal que la gent no hi tingui accés; que s’ha de 
posar sota la pista i treure’l del vestidor de l’àrbitre. Que hi 
ha usuaris que demanen un sistema motoritzat perquè no 
costin tant d’abaixar les cistelles de bàsquet; que en dema-
narà pressupostos. Que la iniciativa de obrir el Local Social 
els dies de retransmissió de partits de futbol que jugui el 
Barça, ha tingut un seguiment desigual: el primer dia hi ha-
via molt gent, però el segon no; que creu que caldria que, 
en les ocasions que els partits es transmetin únicament pel 
“digital plus”, es doni servei de bar, ja que si no es crea un 
ambient agradable la gent no es presentarà; que en total, 
per als arrendataris del bar, això pot suposar obrir fora de 
l’horari habitual només un cop al mes i que de tota manera 
tindran els guanys de les consumicions que s’hi produeixin.

El mateix regidor informa que en el sector industrial “Les Fe-
rreries” s’està tractant d’ampliar el servei de seguretat que 
es presta en el municipi de Riudellots de la Selva, tenint en 
compte que serà a càrrec de les empreses interessades, 
que ja han demanat una reunió per parlar d’això.

La regidora Sra. Anna Bancells comenta alguns aspectes 
de la Festa Major i del Musicant, i qualiica de molt reeixit el 
resultat de les dues activitats.

Per últim, intervé el regidor Sr. Xavier Codina, qui es refe-
reix a la col·locació de pilones a la ruta verda, les quals 
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considera que seran molt pràctiques i que si algú necessi-
ta baixar-les haurà de demanar la clau; que s’ha instal·lat la 
tanca a la ruta verda de la Bruguera i que s’ha instal·lat un 
ressalt al camí de Can Dionís i al camí de Can Mas de Baix.

Modiicació puntual del POUM

Al nucli urbà, concretament, dues parcel·les llindars amb 
el carrer de l’església de sòl urbà consolidat propietat de 
l’Ajuntament resten ocupades per dos ediicis destinats a 
equipaments públics: el local social l’Ajuntament i la rec-
toria, determinats com a equipaments amb usos sociocul-
tural i religiós (E3) i esportiu/recreatiu (E4), 

Atesa la necessitat d’adaptar les destinacions dels usos a 
la realitat del municipi i ampliar el ventall de possibilitats 
previstes als sectors indicats i, concretament, que junt al 
local social s’hi permeti la possibilitat d’equipament de do-
cent (E1), i a l’Ajuntament i la rectoria la d’equipament de 
sanitari-assistencial, el Ple aprova el  projecte de modii-
cació redactat per l’arquitecte Sr. Adrià Felip i Campistol.

Delimitació del terme municipal

Vistes les actuacions realitzades per a delimitació del 
terme municipal d’aquest municipi respecte del de Llam-
billes i, concretament, l’acta d’operacions de delimita-
ció subscrita pels membres de la Comissió designada 
per ambdues Corporacions Locals i representants de la 
Generalitat de Catalunya, en data 23 de setembre pro-
ppassat, el Ple aprova l’acta d’operacions de delimitació 
que s’ha exposat i comunicar-ho a la Direcció General 
d’Administració local, en compliment de la disposició legal 
esmentada. 

Revisió cadastral

Vist l’escrit tramés pel gerent territorial del Cadastre, en 
compliment del que sol·licita i de conformitat amb el que 
determina l’art. 72 i següents del Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, el Ple aprova ixar en el 0’40% el tipus 
de gravamen aplicable per a l’exacció de l’impost sobre 
béns immobles de naturalesa rústica en l’exercici 2009, 
un cop entri en vigor la ponència de valors cadastrals 
recentment elaborada per a aquest municipi i establir el 
coeicient de 0,5 a l’empara de la disposició transitòria 
18ena, en relació amb l’art. 68.2 del text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals.

Despatx ordinari

En aquest punt, el Sr. Freixas informa  al Ple de la relació 
de decrets i resolucions dictades del dia 7 d’agost al 22 de 
setembre de 2008, sobre tramitació  d’informació pública, 
devolució de garanties, acceptació de subvencions, con-
cessió i pagament de llicències.

Mocions urgents 

L’Ajuntament en Ple, en sessió de 17 de gener d’enguany, 
va formular cessió modal a favor de la companyia mer-
cantil CAMPLLONG INICIATIVES SAU, d’una superfície 
de terreny de 930’86 m2 amb destinació a la construcció 
de 9 habitatges protegits en règim de venda i lloguer i 
llurs respectives places d’aparcament, ixant com mo-
tius de reversió de la inca a favor de la Corporació la 
no destinació  a la inalitat esmentada en el termini de 
cinc anys, o que deixés de destinar-s’hi en el període de 
trenta anys.

En el aquest estat, i trobant-se ja avançada la construc-
ció dels habitatges, s’ha constatat  un error en la deter-
minació de la superfície de la inca cedida, donat que 
86’85 m2 del total de 930’86 m2 cedits es troben reser-
vats per a serveis tècnics ja existents en aquell indret, 
segons planejament vigent, i és la superfície necessària 
i efectivament ocupada pels habitatges protegits, la de 
844’01 m2.

El Ple aprova segregar i retornar a l’Ajuntament de Cam-
pllong la titularitat de la superfície de 86’85m 2 de la inca 
que fou cedida a aquesta companyia. 

Precs i preguntes

Els reunits comenten la necessitat que es col·loquin 
cartells indicadors del municipi de Campllong a la 
cruïlla de la C-25 i la Nacional II, que a causa de les 
obres recents d’ampliació de la NII, a la nova senyalit-
zació instal·lada no hi consta cap rètol referit a Camp-
llong, tot i que sí que s’indiquen altres poblacions com 
Riudellots i Cassà de la Selva, per les quals també 
discorre la mateixa carretera, a l’igual que en el nos-
tre terme. Per tant, els reunits acorden sol·licitar a la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri de Fomenta que se serveixin 
a comprovar els fets indicats i, en conseqüència, que 
disposin la col·locació del pertinent rètol indicador 
amb el nom del municipi de Campllong al mateix lloc 
on es troben els dels altres municipis al·ludits i que 
corresponen a les altres poblacions vinculades a la 
mateixa carretera. 

En aquest punt, el Sr. Alcalde comenta que s’ha 
publicat un anunci per al tràmit d’informació públi-
ca del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 
2009 i de la planificació de les anualitats 2010, 2011 
i 2012 (DOGC. núm. 5226 del dia 1 d’octubre). El Sr. 
Freixas estima adient, i s’aprova, presentar una nova 
al·legació referent a les obres d’ampliació del local 
social referides a un canvi d’anualitat de l’obra per 
al 2009 i a un increment de la subvenció que arribi al 
90% del cost.
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Ple ordinari 

del 30 d’octubre de 2008

Qüestions d’Alcaldia

El Sr. Freixas pren la paraula i exposa als assis-
tents l’oportunitat de procedir a modiicar el projecte 
d’ampliació del local social que va ser aprovat en data 
24/04/2008 i que igura incorporat al PUOSC, anualitat 
2010, i mostra als assistent el plànol de distribució ela-
borat en aquest sentit pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal del Gironès.

Concretament, el Sr. Freixas es refereix a l’acord adoptat 
per aquest mateix òrgan corporatiu en la darrera sessió 
celebrada, en el sentit de sol·licitar al Departament de 
Governació l’avançament d’aquesta obra per a l’anualitat 
2009, donada la seva vinculació amb la construcció de la 
futura llar d’infants municipal i el gran interès que com-
porta per al conjunt de la població; però afegeix que seria 
convenient de replantejar l’esquema de l’ampliació per 
tal d’aconseguir diversiicar les dimensions dels espais 
resultants, els quals, segons el projecte aprovat conigu-
ren, entre d’altres, una sala polivalent que tindria unes di-
mensions molt semblants a les de l’actual i, per tant, no 
permetria actes amb assistència important de gent, com 
la quina de Nadal o algun dels dinars de germanor que 
s’organitzen i que ara per ara s’han de fer al pavelló. Que 
es tractaria de construir un mòdul més que possibilités 
la coniguració d’una gran sala a la planta superior i, a 
baix, canviar de lloc el restaurant per alliberar l’espai que 
s’ocupa actualment per a altres activitats de la gent gran 
i col·locar millor la Llar d’infants que abans quedava en 
nivell de semisoterrani, i que amb aquesta nova solució 
passaria a ocupar un espai situat en planta baixa, i en 
el extrem mes cap al Oest de l’ampliació. Que tot això 
implicaria un augment del cost de l’obra,  per la qual cosa 
caldria demanar també una major subvenció al PUOSC i 
cercar major inançament.

Els reunits acorden de fer gestions per aclarir si es pos-
sible trobar els recursos econòmics necessaris per tirar 
endavant l’augment de cost del projecte.

Regidories

Intervé el Sr. Xavier Fuentes, que manifesta que inal-
ment s’ha conirmat l’organització del “Bus de nit” per 
anar a les ires de Girona i que es va celebrar una reunió 
d’empresaris del polígon industrial per tractar el tema de 
seguretat, a la qual varen assistir representants de 22 
empreses i dels Mossos d’Esquadra, i que s’ha arribat a 
la conclusió que l’Ajuntament actuaria com a mitjancer i 
donaria suport a les iniciatives dels industrials en aquest 
tema, però que no hi aportaria inançament.

El Sr. Joan Gumbau informa que s’ha instal·lat una xarxa al 
campanar de l’Església per tal d’evitar que hi entrin els co-
loms i que han fermat les tapes dels embornals de la Plaça, 
col·locant-hi una cadena per dintre amb la idea de provar si 
funciona per evitar robatoris i que si es conirma que va bé, 
doncs es farà servir aquest sistema en altres llocs.

Aprovació de l’agenda 21

El concepte d’Agenda 21 té origen en la Cimera de la 
Terra i es va concebre com un “Pla d’acció que elabo-
ra estratègies i un programa de mesures integrades per 
frenar l’efecte de la degradació ambiental i promoure un 
desenvolupament sostenible”. 

La Diputació de Girona, d’acord amb la seva adhesió el 
1997 als principis de la Carta d’Aalborg i la Campanya de 
Ciutats Europees Sostenibles, l’any 1998 posa en marxa 
el Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local 
per a la Sostenibilitat (PALS), amb l’objectiu de difondre i 
promoure els principis de sostenibilitat subscrits a la Carta 
d’Aalborg i la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sos-
tenibles entre els municipis de les comarques gironines. 

Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament soste-
nible, els municipis de Campllong, Riudellots de la Selva 
i Sant Andreu Salou s’han adherit de forma conjunta als 
principis de la Carta d’Aalborg i al programa d’ajuts de la 
Diputació de Girona, per tal d’elaborar les Agendes 21 
Locals de cadascun d’aquests municipis.

El procés d’elaboració de l’Agenda 21 Local de Camp-
llong s’ha desenvolupat en diferents fases i s’han generat 
els documents d’anàlisi i diagnosi, els quals han servit de 
base per elaborar el Pla d’Acció Local per a la Sostenibi-
litat (PALS). 

Els reunits comenten la possibilitat de fer un acte de pre-
sentació del PALS, i decideixen inalment d’ajornar-lo 
per a més endavant, atès que els esforços realitzats per 
aconseguir la participació dels veïns/veïnes en el procés 
de redacció no han obtingut la resposta que s’esperava i, 
de moment, penjar la documentació a la web municipal.

Se sotmet la proposta a votació, que resulta aprovada per 
unanimitat de tots els assistents.

Pactes per la utilització de la depuradora de l’empresa 

Joaquim Albertí SA

Vist l’acord pres per aquest Consistori en data 23 de fe-
brer de 1989, referent a la connexió dels ramals de les 
xarxes residuals municipals del nucli urbà a la depuradora 
de l’empresa Joaquim Albertí, S.A., el senyor alcalde pro-
posa modiicar els acords presos en data 23 de febrer de 
1989 els quals queden redactats de la següent manera: 
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3r. Pel que respecta al cost de manteniment, la Corpora-
ció satisfarà l’import anual de 8.000 €, el qual comprèn 
els costos reals en funció del volum total abocat i DBO 
corresponent segons  estudi realitzat l’any 2008 i que 
serà revisat en un termini de 3 anys (2011).

4t. Quant a la eliminació dels residus generats (fangs), 
seran a càrrec de l’empresa Joaquim Albertí, S.A. i trac-
tats segons la normativa vigent en matèria de residus.
S’aprova la proposta.

Ajuts de suport econòmica a persones amb dependèn-
cia.

Vista la convocatòria pública formulada per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics per a persones en situació de depen-
dència i amb residència al municipi de Campllong i les 
corresponents bases reguladores.

Vistos els informes emesos al respecte de les sol·licituds 
formulades per part dels treballadors socials del Consor-
ci de Benestar Social Gironès-Salt, en compliment d’allò 
que determina el paràgraf 9è  de les bases reguladores 
dels ajuts, abans esmentades.

El Ple aprova la concessió d’ajuts d’acord amb els expe-
dients que s’han obert a l’Ajuntament.

Adjudicació de tres habitatges de protecció 

oicial en règim de lloguer

Vista la promoció iniciada per a la construcció de 9 ha-
bitatges de protecció oicial en un solar de propietat 
municipal situat al carrer de la Rectoria, 2-18 d’aquest 
municipi,  promoguts per la societat mercantil municipal 
CAMPLLONG INICIATIVES SAU i un cop duts a terme els 
tràmits d’assignació dels habitatges en venda, cal iniciar 
el tràmits d’adjudicació dels 3 habitatges restants catalo-
gats en règim de lloguer, per tal d’assignar-los d’immediat 
a la inalització de les obres. 

El Ple aprova inicialment les bases que hauran de regir el 
procediment d’adjudicació de 3 habitatges amb protecció 
oicial destinats a lloguer. 

Modiicacions d’ordenances iscals

S’aprova la modiicació d’algunes ordenances iscals, 
com l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions, 
la taxa pel servei del cementiri, la taxa per la recollida de 
residus sòlids urbans, la taxa d’ocupació de domini pú-
blic, la taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents 
i llicències en l’àmbit urbanístic i de control ambiental, 
la taxa per l’expedició de documents i per activitats juri-
dicoadministratives i la taxa per usos excepcionals dels 
camins i vies rurals municipals.

Despatx ordinari

En el aquest punt, el Sr. Freixas informa  al Ple la relació 
de decrets i resolucions dictades del dia 6 al 27 d’octubre 
de 2008 sobre devolució de iances, concessions urba-
nístiques, pagament de llicències i delegació al regidor 
Xavier Codina per a la signatura de l’escriptura d’obra 
nova de la Rectoria de Campllong.

Mocions urgents

S’aprova el conveni entre l’Ajuntament i el Consorci AOC 
per a la utilització de l’eina informàtica e-TRAM.

S’acorda autoritzar, a partir de la data d’aprovació 
d’aquest acord i mentre no es tramiti la modiicació formal 
de l’art. 93 del POUM, que les tanques de ilat metàl·lic 
de color verd o vegetals a instal·lar en sòl no urbanitza-
ble, puguin assolir una alçada màxima de 2 metres  i això 
perquè s’estima absolutament necessari per garantir la 
seguretat dels veïns i residents en habitatges situats fora 
del nucli urbà, atenent les circumstàncies socials actuals, 
la manca de vigilància policial adequada i la freqüència 
amb què es produeixen assalts i robatoris. 

Ple ordinari 

del 12 de desembre de 2008

Qüestions d’Alcaldia-Presidència

El Sr. Freixas pren la paraula i informa els assistents del 
proper cessament de la sotasignada secretària-interven-
tora, en haver-se dissolt l’agrupació intermunicipal inte-
grada per aquest Ajuntament i el de Riudellots de la Sel-
va, per al sosteniment en comú del seu lloc de treball. Els 
reunits aproven sol·licitar l’assistència per a l’exercici de 
les tasques pròpies dels funcionaris d’habilitació estatal, 
per part del servei que a aquest efecte presta la Diputació 
de Girona mitjançant el seu organisme autònom, Xaloc, 
amb efectes del dia 31 de desembre proper.

La sotasignada funcionària manifesta agraïment a la Cor-
poració i als seus membres integrants per la col·laboració 
que li han prestat en l’exercici de les seves  tasques pro-
fessionals, al llarg de les successives legislatures, pale-
sant la gran estimació que sent pel conjunt de la població 
i la satisfacció que li suposa haver pogut participar, enca-
ra que modestament, en el procés de creixement i moder-
nització experimentat pel municipi en els darrers anys. 

El Sr. Alcalde segueix explicant que s’ha rebut una comuni-
cació de l’ACA en la qual informa que s’han enregistrat abo-
caments incorrectes a l’EDAR de Riudellots de la Selva i 
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que se n’ignora la procedència, motiu pel qual en els darrers 
dies s’estan duent a terme diverses inspeccions per part de 
personal de l’esmentat organisme, a l’efecte de determinar-
ne l’origen, que tant pot ser d’alguna indústria del municipi 
de Riudellots de la Selva, cosa que sembla més probable, 
com de Campllong

Igualment el Sr. Alcalde informa de la convocatòria, per 
part del Govern de l’Estat, d’un programa d’ajuts que s’ha 
denominat FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL, 
amb càrrec al qual correspon a l’Ajuntament un import de 
70.795 € i que, donades les condicions que s’exigeixen 
per a l’atorgament de l’import exposat, estima adient des-
tinar-lo a la construcció d’una vorera davant els habitatges 
protegits que s’estan construint per part de Campllong Ini-
ciatives SA i l’arranjament del paviment de l’aparcament 
existent entre el local social i el pavelló esportiu, tenint en 
compte que les dues actuacions comporten el soterrament 
d’un tram de la línia de telefònica que hi ha al C/ Església.

Regidories. Donar compte dels assumptes 

i gestions realitzades 

El regidor Sr. Xavier Fuentes informa els assistents de la 
reunió celebrada amb els empresaris del polígon per trac-
tar l’organització de l’establiment d’un servei de seguretat 
privada, i s’ha decidit de preparar una simulació dels cos-
tos que això comportaria per a cada empresa, que s’estima 
seria d’uns 150 €/mes i que el servei es prestaria totes les 
nits i també els dissabtes i dies de festa sencers. 
El Sr. Xavier Esteva explica la visita efectuada junt amb 
l’alcalde al director del Servei Territorial d’Educació, amb 
l’objectiu d’aconseguir major inançament per a la construc-
ció de la futura llar d’infants municipal. Que la resposta del 
director no va ser gaire optimista i que s’estima adient de 
concertar una visita a nivell de director general a Barcelona. 
El Sr. Alcalde diu que s’ha de treballar en dues di-
reccions, per una banda reduir el cost de l’obra al 
màxim, revisant a fons el projecte en el qual s’ha ob-
servat algun error de càlcul; i, per l’altra, intentar sig-
nat un conveni amb el Departament de Cooperació 
de la Diputació, del que podria resultar un import total 
de 90.000 € per al inançament d’aquesta actuació.
La Sra. Anna Serra i Serra explica que s’havia concertat 
una visita al municipi de Torelló per estudiar el funciona-
ment de la planta de compostatge de residus municipals 
orgànics i valorar, així, el projecte redactat per aquest 
municipi per l’empresa Tarregada; que inalment ella no 
hi va poder anar i que la visita la va fer el regidor Xavier 
Codina.
El Sr. Codina exposa que la seva conclusió després de la 
vista és que el projecte s’ha de començar amb molta cura, 
amb una instal·lació senzilla i/o mínima, ja que no existeix 
experiència sobre el rendiment i funcionament d’aquest 
compostador i se’n desconeixen molts matisos quant a la 

millor manera d’executar-los; és a dir, que el paviment és 
evident que fa falta, però es desconeix quina és l’alçada 
òptima que ha de tenir la teulada, o quin és el millor ma-
terial a emprar per construir la coberta, ja cal que deixi 
passar el sol; com aconseguir la temperatura necessària 
per a la fermentació i quin és el volum d’aigua realment 
necessari per al funcionament del femer.
La Sra. Anna Serra diu que farà una consulta amb un expert 
(Sr. Oriol Balliu) i que es convocarà  reunió amb l’empresa 
Tarregada per intentar concretar alguns extrems.
La Sra. Anna Bancells explica que s’estan preparant les 
activitats de Nadal.
El Sr. Joan Gumbau es refereix a l’èxit de la caminada i 
castanyada popular que es va organitzar el proppassat dia 
9 de novembre. 
El Sr. Xavier Esteva comenta que per al casal de Nadal hi 
ha 23 inscrits, i que donat l’èxit d’aquestes iniciatives potser 
convindria fer un estudi per quantiicar quants dels nens i 
nenes que assisteixen al casal de Campllong són ills de 
treballadors de “La Selva” o d’altres empreses del polígon, 
ja que aquesta dada seria molt interessant per palesar la 
necessitat de col·laboració econòmica per part d’altres 
administracions en el desenvolupament d’iniciatives edu-
catives, com la que ara es planteja de la llar d’infants mu-
nicipal i, més endavant, ins i tot una escola d’educació 
infantil i primària.

Expedient de modiicació de crèdits 

pressupostaris

Vist l’informe i donada la necessitat d’efectuar diverses 
despeses amb càrrec en les quals no existeix, en el mo-
ment present, crèdits disponibles suicients, l’alcalde ho 
proposa al Ple i aquest aprova la modiicació.

Consorci del Govern Territorial de Salut Gironès-Pla de 
l’Estany-Selva interior

Vist el Pacte de Salut per al territori del Gironès-Pla de 
l’Estany-Selva Interior, pel qual es preveu la creació del 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Gironès-Pla 
de l’Estany-Selva Interior, el qual restarà integrat pel De-
partament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 
Servei Català de la Salut, els municipis del territori de re-
ferència que hi vulguin participar i els Consells Comarcals 
del Gironès, Pla de l’Estany i la Selva, el Ple aprova la 
formalització del Pacte de Salut..

Mocions urgents 

MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM SUBZONA INDUS-
TRIAL 6.2, que afecta terrenys de la companyia JOA-
QUIM ALBERTÍ SA, que ha proposat a l’Ajuntament la 
modiicació del règim aplicable en una superfície de 75,00 
m2. S’aprova. 
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Ple extraordinari 

del 18 de desembre de 2008

Ordenances iscals 2009: aprovació deinitiva

L’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 30 d’octubre últim, 
va acordar l’aprovació provisional de diverses ordenances 
iscals, que hauran d’aplicar-se a partir de l’1 de gener 
de 2009, un cop inalitzada la tramitació reglamentària. 
L’anunci d’informació pública ha estat publicat en el BOP 
de Girona núm. 214 del  dia 6 de novembre. En el mateix 
exercici 2009 també entrarà en vigor la nova ponència de 
valors, resultants del procediment de revisió realitzat en 
els darrers mesos per l’oicina Territorial del Cadastre.

El Ple, per unanimitat, va aprovar deinitivament les mo-
diicacions de les ordenances iscals i també la nova 
ponència de valors.

Cessió de l’antena de connexió de la xarxa de gas –tram 1– a 

la Companyia de Gas Natural

Vista la sol·licitud formulada per Gas Natural, l’Ajuntament, 
una vegada obtinguda l’autorització administrativa precep-
tiva per part de Gas Natural, li cedirà els 913 metres de 
canalització de l’antena construïts (tram 1 del projecte), pel 
preu total de 43.122,52 € (IVA inclòs) que equival a 47,23 
€/ml (IVA inclòs). 

Proposta de nomenament de nova secretària del Registre 

Civil

Atès que en els propers dies cessarà com a funcionària mu-
nicipal la Sra. M. Neus Jou i Marí, secretària-interventora 
de la Corporació, qui igura igualment com a secretària del 
Registre Civil del Jutjat de Pau d’aquest municipi i resul-
tant, per tant, necessari que se’n proveeixi la substitució, 
per tal de donar continuïtat a l’exercici de les competències 
corresponents al càrrec indicat, el Ple aprova per unanimi-
tat sol·licitar del Departament de Justícia el nomenament 
de la funcionària d’aquest Ajuntament Sílvia Tubert com a 
secretària del Jutjat de Pau d’aquest municipi.

Ple extraordinari 

del 14 de gener de 2009

Sol·licitud de subvenció al Ministeri d’Administracions Públi-

ques  

Vist el RDL 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea el 
Fons Estatal d’Inversió d’Entitats Locals (FEIL), i la reso-
lució del Ministeri d’Administracions Públiques, Secretaria 

d’Estat de Cooperació Territorial, de data 9 de desembre de 
2008, d’aprovació del model de presentació de sol·licituds, 
condicions de tramitació i justiicació dels recursos lliurats 
amb càrrec al fons indicat.

Vist el projecte bàsic redactat pels Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal del Gironès per l’arquitecte Sr. Manel 
Alemany i Masgrau, amb pressupost total per contracte 
d’import 61.030,17 €, més 7.764,83 € en concepte d’iva, 
(total 70.795 €), el Ple aprova declarar la tramitació 
d’urgència al procediment d’aprovació del projecte i apro-
var inicialment el projecte titulat “URBANITZACIÓ ZONA 
D’HABITATGES SOCIALS I EQUIPAMENTS”. 

Pla parcial de “Les Ferreries” 

Per part del Sr. Joaquim Paulí i Costa, en representació 
de la societat POLINGESA, S.A., s’ha presentat projecte 
de “Pla parcial urbanístic SUD-2, sector industrial núm. 2 
ampliació Les Ferreries”, redactat per l’arquitecte Carles 
Frigola i Castillon. 

El Sr. Alcalde exposa als assistents el contingut del Pla 
d’ampliació del Polígon Industrial “Les Ferreries” i argu-
menta que s’adapta completament a les disposicions i de-
limitacions que marca el POUM i remarca que les cessions 
de terrenys que corresponen als equipaments es faran al 
nucli urbà al costat del pavelló i la resta d’equipaments,  
tal com marca el POUM. 

El Sr. Freixas afegeix que amb aquesta ampliació queda 
completada la zona industrial i que l’entorn natural en el qual 
s’ubica impedeix que es pugui fer una nova ampliació, ja 
que queda enquadrada entre els límits dels boscos contigus.  
La Sra. Anna Serra i Serra fa referència que li crea ma-
lestar el fet que alguna de les propietats afectades són 
inques conreades des de sempre pels seus propietaris i 
que ara tindran la obligatorietat de cedir els terrenys com 
a industrials o equipaments. 

El Sr. Freixas comenta que sí que sap greu que la gent 
que està molt vinculada a la terra es vegi amb situacions 
d’aquest tipus, però l’ampliació de la qual estem parlant 
la immensa majoria de propietaris no solament hi estan 
d’acord, sinó que són els més interessats en què el pro-
jecte tiri endavant, en tot cas tots els propietaris estan 
emparats pel POUM i les normatives vigents sobre el sòl. 
No es produeix cap més intervenció, se sotmet aquesta 
proposta a votació i s’aprova per unanimitat de tots els 
assistents.

Acceptació de subvenció de l’Agència Catalana de 

l’Aigua

Vist l’edicte publicat en el DOGC núm. 5285, de 24 de 
desembre, de notiicació de la resolució d’atorgament de 
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Junta de Govern 

del 18 de setembre de 2008

Despeses diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relació de factures de data 18/09/2008, per import de 
115.073,80 € de la qual se’ls ha tramés còpia junt amb la 
convocatòria de la reunió.
Els reunits manifesten conformitat amb la relació detalla-
da, no formulen cap observació ni comentari al respecte.

Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal 
del Gironès 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: 

18.624,90 €, en concepte de Certiicació de liquidació 
obres Magatzem Municipal.

Els reunits també aproven el pagament al Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt l’aportació anual en con-
cepte de les despeses dels costos dels serveis d’atenció 
primària del municipi d’import 734,11 €.

Subvencions diverses

DIPUTACIÓ DE GIRONA: FONS DE COOPERACIÓ. 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EXERCICI 2008

Vista la normativa reguladora del desenvolupament del 
FONS DE SUBVENCIONS de la Diputació de Girona, 
com a programa de concessió d’ajuts a fons perdut per 
al inançament d’actuacions de competència municipal i 
de conformitat amb el seu contingut, els reunits, prèvia 
deliberació i per unanimitat, acorden sol·licitar a la Dipu-
tació de Girona la inclusió de les obres del projecte “Ruta 
Verda del veïnat de la Bruguera – Fase 1” - desenvolupa-
des ins a aquesta data i al llarg d’aquest exercici, en el 
Pla esmentat i l’atorgament d’una subvenció per import 
de 18.000 €, tot comprometent-se la Corporació a complir 
i observar les normes ixades quant a la justiicació de les 
actuacions i altres extrems.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS 
DIVERSES.

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 ac-
ceptar les subvencions concedides pels organismes que 
s’indiquen en l’annex de la present proposta i amb desti-
nació al inançament de les despeses i  actuacions que, 
igualment, s’especiiquen en l’annex esmentat.

ANNEX

GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS PER A 
PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPALS. 
ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa pel Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació de la Direcció Ge-
neral de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, 
informant de l’atorgament de la subvenció que s’indicarà; 
a proposta de l’Alcaldia, prèvia deliberació i per unani-
mitat, els reunits acorden acceptar la subvenció conce-
dida pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació de la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat de Catalunya, d’import 1.200m €, per al 

les subvencions adreçades als ens locals per a la realit-
zació d’inversions per a actuacions d’abastament en alta 
i de la llista deinitiva dels beneiciaris i les quantitats con-
cedides. 

Atès que la resolució esmentada atribueix a l’Ajuntament 
de Campllong un import de 75.394,09 € per a les obres de 
connexió entre nuclis independents, nucli de Campllong i 
Polígon Les Ferreries. 

El Ple aprova acceptar la subvenció concedida per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per al inançament parcial de 
les obres de connexió entre nuclis independents, nucli de 
Campllong i Polígon Les Ferreries i d’import 75.394,09 €.

Compensacions econòmiques

a càrrecs municipals

Per Decret 69/2008, d’1 d’abril de 2009, 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 tas-
ques municipals.

El Ple aprova sol·licitar del Departament de Governació i 
Administracions Públiques l’atorgament d’un ajut per import 
de 774,92 €/mes, equivalent al 75% de la quantia determi-
nada per l’Ordre GAP/1/2009, de 8 de gener, per als muni-
cipis amb població entre 101 i 500 habitants i a l’empara de 
l’art. 5.2. del Decret 69/2008, d’1 d’abril de 2008.
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inançament parcial de les despeses derivades de la ela-
boració, actualització o revisió de plans de protecció civil.

GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS PER 
PROJECTES PER A JOVES. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa pel Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Secretaria de Joventut  de la 
Generalitat de Catalunya, per informar de l’atorgament de 
la subvenció que s’indicarà,  prèvia deliberació i per una-
nimitat, els reunits acorden acceptar la subvenció conce-
dida pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Secretaria de Joventut  de la Generalitat de Catalunya, 
d’import 10.824 €, per al inançament parcial de les des-
peses derivades de la realització del projecte de Dinamit-
zació Jove.

El Sr. Alcalde informa els assistents de les al·legacions 
efectuades en referència amb les comunicacions rebu-
des de la Direcció General de Desenvolupament Rural 
del Departament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural 
de la Generalitat de Catalunya, referents a la denegació 
de dues subvencions sol·licitades a l’empara de l’Ordre 
AAR/272/2007 - Exp. 67 50041 2007 07 per execució de 
les obres de la Ruta Verda a Campllong – Fase 1 i Exp. 67 
50111 2007 06 per execució de les obres de l’Arranjament 
del camí públic de Can Bareia ins al Mas Progrés per a 
millora de la connectivitat de les explotacions agrícoles.
Seguidament el Sr. Freixas comenta que s’ha sol·licitat al 
Consell Comarcal del Gironès un ajut econòmic per sufra-
gar les despeses realitzades al pavelló per a la instal·lació 
del paviment esportiu. 

Despatx ordinari

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

De la Direcció General del Medi Natural del Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per recordar 
les competències municipals en matèria de protecció dels 
animals, Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals. 
Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa dels acord 
presos a la Taula Comarcal de regidors i regidores de Pro-
moció Econòmica del Gironès. 

Del Conseller de Relacions Institucionals i Participació 
de la Generalitat de Catalunya, de tramesa del document 
“Actituds Polítiques i Comportament Electoral a Catalunya; 
materials per a una debat social”.

De la Direcció General d’Administració Local del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, per posar en coneixement de 
la Corporació la proposta elaborada d’una relació de to-

pònims de diversos indrets per tal de donar-hi conformitat 
o formular observacions i correccions adients abans que 
s’ordeni i sigui aprovada pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 

De la Direcció General d’Afers Religiosos del Departa-
ment de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalun-
ya, de tramesa de la Guia per al respecte a la diversitat 
de creences en l’àmbit funerari, per facilitar informació als 
treballadors sobre les diferents pràctiques i rituals que les 
persones duen a terme en el moment de la mort d’un ésser 
estimat, en funció de llurs creences religioses. 

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa de certii-
cació de ratiicació del text del conveni per a la creació del 
festival “Emergent”.

Del President de la Diputació de Girona, per fer a mans un 
exemplar del Fitxer General dels Ajuntaments de Catalunya.

De la Direcció General d’Administració Local del Depar-
tament de Governació o Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, per comunicar l’aprovació de 
la proposta de planiicació del PUOSC 2008-2012, que 
inclou les al·legacions presentades durant el període 
d’informació pública.

D’Humana, per informant dels quilos de residus tèxtils re-
collits durant el primer semestre 2008 (744 Kg).

De la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la In-
formació del Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per informar que 
ja es pot consultar l’estudi i anàlisi de l’Enquesta sobre 
l’adopció de les TIC als ens locals 2007 i possibilitat de 
comparar la situació del municipi amb altre amb la mateixa 
franja de població. 

Dels Serveis Territorials a Girona del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per informar 
de l’aprovació del projecte per a l’obertura i posada en fun-
cionament de la Llar d’Infants municipal de Campllong. 
De Prodaisa, de tramesa del resum de les facturacions 
dels abonats del servei d’abastament d’aigua potable del 
segon trimestre del 2008. 

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa d’una còpia 
de la Memòria d’Activitats 2007.

Del Consell Comarcal del Gironès, de proposta per a 
l’organització d’un dels concert del Concurs de Maquetes 
del Gironès. 

De la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, 
de tramesa de la Memòria del 2007, de recull de la gestió 
realitzada durant l’anualitat passada. 
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De Medi Ambient i Territori de l’Àrea d’Acció Territorial de 
la Diputació de Girona, per informar de les accions que es 
realitzen per tal d’evitar la fragmentació del territori i evitat 
que espais naturals quedin aïllats i fomentar la connectivi-
tat social, paisatgística i ecològica entre els espais lliures 
de les comarques gironines. 

De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per informar de 
l’acord del Ple municipal de veriicació del Text refós del 
projecte de Pla Parcial del Sector SAU 1 Subsector 3 La 
Isoladora de les Normes Subsidiàries del planejament del 
municipi de Cassà de la Selva. 

Del Centre de Sostenibilitat Territorial, per informar del 
treball d’elaboració d’un informe de sostenibilitat munici-
pal i comarcal que consisteix en un recull i avaluació de 
més de seixanta variables dels municipis i comarques de 
la Demarcació de Girona. 

De Medi Ambient i Territori de l’Àrea d’Acció Territorial de 
la Diputació de Girona, per informar de la línia 2 de suport 
als Ajuntament per a la gestió forestal sostenible. 

De la Fundació Esclerosi Múltiple, d’agraïment de l’ajut rebut.

De Prodaisa, de tramesa de l’anàlisi que marca el RD 
140/03, d’acord amb les normatives del Departament de 
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. 

Del Consell Comarcal del Gironès, per presentar un nou 
Programa d’educació ambiental i el 2n Concurs de Foto-
graia Naturalista infantil.

De l’Ajuntament de Celrà, de tramesa del llibret dels cur-
sos i tallers per a difusió. 

De la Direcció General de Polítiques Ambiental i Sos-
tenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, per informar que no s’ha 
tramitat l’al·legació presentada sobre la Línia elèctrica a 
400 Kv de Bescanó-Ramis-Santa Llogaia i de les Sub-
estacions de Ramis i Santa Llogaia, ja que correspon al 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, no obstant 
ha emès un informe on ha incorporar les aportacions am-
bientals semblants a la al·legació esmentada. 

Del Ministerio del Interior, d’informació de la retirada a Es-
tats Units de determinats cilindres per a pistoles d’aire. 

Del president de la Generalitat de Catalunya, de tramesa 
d’escrit referent a la Diada de Catalunya i del moment pre-
sent del país.

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa del projec-
te Gironès connecta’t, amb l’objectiu de donar cobertura 
dels serveis de televisió, telefonia mòbil i banda ampla als 

nuclis de població de més de 50 habitants, per tal de fer 
observacions i suggeriments. 

Del Consell Comarcal del Gironès, per informar de 
l’entrega de premis del 1r concurs de fotograia naturalista 
infantil “L’aigua, recurs limitat”, el proper 25 de setembre. 
Del Consell Comarcal del Gironès per informar de la pro-
pera reunió de tècnics i regidors de cultura per a la pro-
gramació d’Escenaris 2009 – Teatre al Gironès. 

Del Consell Comarcal del Gironès, per informar de les no-
ves sortides dels pobles del Gironès a espectacles cultu-
rals de Barcelona, Girona i Salt. 

De la SGAE, per sol·licitar les dades dels pressupostos 
de la Festa Major d’enguany per tal de procedir a la per-
tinent liquidació. 

Igualment els reunits prenen els acords que tot seguit 
s’indicaran: 

En referència amb l’escrit tramès per Autocars Maynau, 
per informar de l’increment anual del cost del transport 
a Cassà del Dimecres a 86 € dia, els reunits comenten 
que l’increment és excessiu i que es parli amb Autocars 
Maynau per tal de reduir-lo a l’Ipc anual. 

De l’atorgament d’un ajut de 300 € al Col·legi d’Educació 
Infantil i Primària Puig d’Arques per al inançament de les 
despeses derivades del projecte de pla pilot d’Integració 
Avançada de les TIC a l’aprenentatge, segons sol·licitud 
presentada de data 24 de juliol.

De la sol·licitud tramesa pel Sr. Albert Erena i Cabarro-
ques, de sol·licitud de revisió de la liquidació practicada 
amb data 2 de juliol referent a l’ocupació temporal del 
domini públic municipal Exp. 49/2007 d’import 171 €, tot 
al·legant no estar assabentat d’aquest fet i amb el com-
promís d’enretirar les tanques de protecció de les naus en 
construcció de les quals és promotor.

Els reunits, per unanimitat, acorden desestimar la sol·licitud 
exposada per quant la resolució d’atorgament de llicència 
d’obres concedida en l’expedient 49/2007 de la qual és 
titular el Sr. Albert Erena i Cabarroques en representació 
de Promocions Rambla 11 de setembre SL, en el punt D, 
cinquè paràgraf, especiica concretament el règim aplica-
ble a les afectacions de domini públic i, per tant, prosseguir 
les actuacions recaptatòries adients per al pagament de la 
liquidació practicada, d’import  de 171 €. 

Seguidament el Sr. Joan Gumbau informa els assis-
tents que s’ha programat per al proper dia 9 de nov-
embre la quarta marxa popular de Campllong i per al 
dia 16 del mateix mes l’homenatge a la gent gran del 
municipi. 
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Junta de Govern 

del 16 d’octubre de 2008

Despeses diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relació de factures de data 16/10/2008, per import de 
54.099,07 € de la qual se’ls ha tramés còpia junt amb la 
convocatòria de la reunió.

Els reunits manifesten conformitat amb la relació detalla-
da, i no formulen cap observació ni comentari al respecte.

Subvencions diverses

GENERALITAT DE CATALUNYA. AJUT XXVI FIRA 
COMARCAL DE PRIMAVERA. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa pel Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, 
per informar de l’atorgament de la subvenció que s’indicarà; 
s’acorda acceptar la subvenció concedida pel Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de 
Catalunya, d’import 6.000 €, per al inançament parcial de 
les despeses derivades de l’organització de la XXI Fira Co-
marcal de Primavera 2008.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS DIVERSES.

Vista la comunicació rebuda de l’àrea de Cooperació Espor-
tiva de la Diputació de Girona, en relació amb l’expedient 
que tot seguit es detallarà; els reunits acorden acceptar la 
subvenció concedida amb destinació al inançament parcial 
de les despeses efectuades per a les obres d’instal·lació 
d’un terra esportiu al pavelló de Campllong.

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. 
SOL·LICITUD ESPECTACLES PER 
AL CICLE ESCENARIS 2009.

Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del 
Gironès, per informar dels espectacles proposats per al 
cicle Escenaris 2009 Teatre al Gironès. 

Atès el conveni de col·laboració signat en data 18 de ju-
liol de 2005 entre el Consell Comarcal del Gironès i aquest 

Abans d’acabar els reunits comenten que últimament s’ha 
detectat la proliferació d’una colònia important de rates 
en el clavegueram i la riera que travessa la zona urbana 
del municipi, i s’acorda contactar amb diverses empreses 
especialitzades per tal d’estudiar el sistema per a la seva 
eliminació i valoració del cost corresponent.

Ajuntament per a la creació d’Escenaris Gironès, els reunits 
acorden sol·licitar els espectacles que tot seguit s’indicaran 
per tal d’incloure’ls al Cicle Escenaris 2009 Teatre al Gi-
ronès, en les dates i imports que igualment s’indiquen: 

1. Diumenge 25.01.09, 12 h

(INFANTIL) Cia. Festuc Teatre “El soldadet de plom”  
(900 € + IVA)
2. Dissabte 07.02.09, 22 h

(ADULTS) Cia Trukitreck “Hotel Crab”  (2000  € + IVA)
3. Diumenge, 08.03.09, 12 h

(INFANTIL) Cia. Xip Xap: “Els músics de Bremen” 
(1100 € + IVA)
4. Dissabte 04.04.09, 22 h

(ADULTS) Cia. Enric Company: “Collage” (2200 € + IVA)
5. Diumenge 10.05.09, 12 h

(INFANTIL) Cia. Mag Fèlix “Pack Màgia”  (1200 € + IVA)
Total despesa: 8.584 €, iva inclòs
Establir els següents preus per gaudir dels especta-
cles referits: 
infantils 4 €/persona
adults 6 €/persona

Despatx ordinari

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

Del Consell Comarcal del Gironès, per informar del projec-
te “Gironès connecta’t”, que té per objectiu donar cobertu-
ra dels serveis de televisió, telefonia mòbil i banda ampla 
als nuclis de població de més de 50 habitants, per tal de 
poder fer les observacions que es creguin oportunes. 

Del Consell Comarcal del Gironès, per informar de la re-
unió de tècnics i regidors de cultura per a la programació 
d’Escenaris 2009.

De l’àrea de Cooperació Cultural de la Diputació de Giro-
na, de tramesa de les companyies professionals que han 
participat a la Fira de Teatre de Tàrrega 2008.

De la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, per infor-
mar del recull d’accions formatives en temes de joventut. 
Del CILMA, de convit a la jornada “Municipis gironins con-
tra el canvi climàtic”.

De la Secretaria per a la immigració del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalun-
ya, per fer arribar el primer número del llibre Recerca i 
Immigració. 

De la Direcció General de Cooperació Cultural de la Ge-
neralitat de Catalunya, per informar del procés de relexió 
i debat “Imagina la biblioteca pública del segle XXI”. 
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De la Diputació de Girona, per convidar a conèixer el por-
tal de programes pedagògics i divulgatius.

Del Consell Comarcal del Gironès, per sol·licitar les dades 
d’esdeveniments turístics que tindran lloc durant el 2009. 

Del micròfons de Catalunya per la cooperació al desenvo-
lupament, per informar de la campanya d’emergència per 
als damniicats de Cuba pels huracans del setembre.

Del CILMA, per convidar a participar a la jornada “La tarifa 
dels serveis municipals d’abastament d’aigua”.

De la Direcció General d’Administració Local del Depar-
tament de Governació i Administració Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, per informar del desplegament 
del fons FEDER 2007-2013 “Objectiu de competitivitat 
regional i ocupació” i de la jornada de presentació a les 
comarques Gironines. 

De la Direcció General de Salut Publica del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, per informar de la va-
cunació sistemàtica del virus papil·loma humà (VPH) durant 
aquests nou curs escolar a les noies d’entre 11 i 12 anys. 

Del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya, per donar a conèixer el pro-
grama TALLERS PER A LA FESTA, organitzat pel Centre 
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. 

Del Consell Comarcal del Gironès, de convocatòria de re-
unió per analitzar el servei de recollida selectiva de mobles 
i trastos vells, vidre, paper i envasos de la comarca des-
prés de la vaga d’aquest estiu. 

De la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Tre-
ball del Departament de Treball de la Generalitat de Cata-
lunya, de tramesa del catàleg de les Empreses d’Inserció. 
Del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, per informar 
del Centenari de la Costa Brava i sol·licitar que es faci pro-
moció del seu logotip durant aquest any. 

Del Departament de Promoció de la Cultura Popular i Tra-
dicional Catalana de la Generalitat de Catalunya, per infor-
mar de la recerca coordinada de noves músiques de con-
text que serveixen per il·lustrar tot tipus d’actes festius. 

De l’Ajuntament de Cassà de la Selva, de tramesa de Pro-
posta d’Acord de nomenament de la Comissió de delimi-
tació del terme municipal entre Caldes de Malavella, Sant 
Andreu Salou, Campllong i Cassà de la Selva. 

De la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Girona, per sol·licitar que es doni compliment 
dels preceptes normatius que s’estableixen en els contrac-
tes de les administracions. 

De l’Agència Catalana de l’Aigua, per donar a conèixer 
l’informe d’enguany de l’Observatori de preus de l’aigua a 
Catalunya 2008. 

Del President de la Diputació de Girona, per fer arribar 
la Guia de la Comunicació de les comarques de Girona 
2008-2010.

Del Departament de Vicepresidència de la Generalitat de 
Catalunya, per informar de la celebració de la II Conferèn-
cia Internacional de Països Esportius, dedicada aquesta 
edició a “Polítiques d’Esport i Salut”. 

Del Consell Comarcal del Gironès, per convidar a la pre-
sentació de l’edició de novembre de la revista Descobrir 
Catalunya dedicada al Gironès. 

Igualment els reunits prenen els acords que tot seguit 
s’indicaran: 

Del Consell Comarcal del Gironès, referent a la nou pro-
jecte de senyalització turística: Noves Rutes “Passejades 
a peu 2008”, i concretament l’import previst per als sen-
yals i disseny i col·locació d’11 senyals a la Ruta Verda 
del Veïnat de la Bruguera (1 plafó informatiu, 5 senyals 
direccionals i 10 escuts informatius) d’import total 3.366,09 
€, dels quals l’Ajuntament de Campllong n’ha de inançar 
1.683,05 €.

Junta de Govern 

del 13 de novembre de 2008

Subvencions diverses

DIPUTACIÓ DE GIRONA. XXVII FIRA COMARCAL DE PRI-

MAVERA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ.

Atès que els dies 18 i 19 d’abril de 2009 Campllong celebrarà 
la XXVII edició de la Fira Comarcal de Primavera, la qual ha 
esdevingut un referent dins el món comercial, agrícola i ra-
mader que visiten milers de persones d’arreu de la província. 

Vist que la Fira és una eina molt important per a la  pro-
jecció del municipi i un veritable aparador de l’activitat 
econòmica i social de la comarca; i a efectes d’aconseguir 
els recursos adients per al inançament de la seva gestió 
i organització; els reunits, prèvia deliberació i per unani-
mitat ACORDEN: 

Sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut econòmic a 
fons perdut per al inançament parcial de la XXVII Fira 
Comarcal de Primavera de Campllong que tindrà lloc els 
dies 18 i 19 d’abril de 2009. 
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DIPUTACIÓ DE GIRONA: FONS DE SUBVENCIONS. 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA.

Vistes les bases reguladores especials (annex I) de les 
subvencions dins de l’àmbit de cooperació municipal 
“Fons de Subvencions” per al inançament d’actuacions 
de competència municipal de la Diputació de Girona, com 
a objecte de regulació del programa de concessió de sub-
vencions per al inançament dels programes d’actuacions 
i accions dels municipis de les comarques gironines rea-
litzades durant l’exercici econòmic 2008 o la inalització 
de les quals es pugui acreditar abans del dia 16 de febrer 
de 2009; els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat 
ACORDEN: 

Sol·licitar a la Diputació de Girona la inclusió dels treballs 
d’instal·lació de la tanca de protecció a la Ruta Verda 
del veïnat de la Bruguera d’import 23.930,51 € en el Pla 
esmentat i l’atorgament d’una subvenció per import de 
7.500 €, i la Corporació es compromet a complimentar i 
observar les normes ixades quant a la justiicació de les 
actuacions i altres extrems.

DIPUTACIÓ DE GIRONA. 

SUBVENCIÓ PUNTS D’ACCÉS PÚBLIC 

A INTERNET II (Telecentres.es). 

Vista la comunicació tramesa per la Diputació de Giro-
na en data 15 de gener de 2008, per requerir el paga-
ment d’import 3.750,00 € corresponents a les despeses 
originades per la instal·lació d’un punt d’accés públic a 
Internet II (Telecentres.es) al Local Social de Campllong, 
segons acord de la Junta de Govern de data 20 de juny 
de 2006, pel qual Campllong va ser inclòs al programa 
“Punts d’accés públic a Internet II”.

Vist que en el moment de la inauguració del Local Social 
al setembre de 2006, s’hi va instal·lar un telecentre amb 
4 ordinadors connectats a la xarxa, els costs del qual va 
fer-se’n càrrec aquest Ajuntament per tal d’oferir aquest 
servei a la població i a l’espera de la resolució de la sub-
venció que  va tenir lloc en data 29 de novembre de 2006 
i comunicada a aquest Ajuntament en data 25 de gener 
de 2007.

Atès que la instal·lació del programa “Punts d’accés públic 
a Internet II” es va realitzar a mitjans de l’anualitat 2007, 
i va consistir en la instal·lació de 8 terminals amb accés 
a internet gestionats per un sistema d’aplicació persona-
litzat a través del web “Telecentros.es”, el qual ofereix als 
usuaris una connexió amb només idioma castellà i sense 
cap garantia de control d’accés a la xarxa ni d’usuaris per 
part de l’administrador. 

Atès que la instal·lació existent disposava de l’aplicació 
del sistema Puntxarxa, el qual ofereix una total garantia 

sobre l’organització, automatització i control d’ús tant per 
part dels usuaris com per l’administrador del telecentre 
públic i en català, lògicament l’Ajuntament va optar per 
instal·lar aquesta aplicació als nous ordinadors. Aques-
ta adequació va representar una despesa no prevista 
d’import 556,80 €, a banda del cost anual de manteniment 
i actualització d’import 135 €/terminal amb l’increment de 
l’Ipc anual; a més, l’Ajuntament va haver de liquidar igual-
ment els treballs extres per a la instal·lació de l’antena 
exterior d’import 588,95 € per fer possible la realització 
de connexió de la línia per quant era del tot impossible 
la instal·lació ordinària d’una línia ADSL a través de la 
companyia Telefònica  per manca de línies. 

Per tot el que s’ha exposat, els reunits, prèvia deliberació 
i per unanimitat ACORDEN: 

Sol·licitar a la Diputació de Girona la revisió o 
anul·lació, si s’escau, de l’import que s’ha d’ingressar 
per part de l’Ajuntament de Campllong al projec-
te “punts d’accés públics a internet II –telecentres.
es– adduint les despeses extres que ha comportat la 
instal·lació, i sobretot les despeses del manteniment 
de l’aplicació que quedaven cobertes per un període 
de tres anys segons les bases reguladores de la con-
vocatòria de la subvenció. 

Fer constar que, en base al que s’ha exposat aquest Con-
sistori considera que l’adequació d’idioma del programari 
de castellà a català que es va realitzar era absolutament 
necessari i imprescindible. 

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. 

SUBVENCIÓ PROJECTE COMARCAL 

DE CAMINS MUNICIPALS. 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 d’import 12.779 €, per al inançament par-
cial de les despeses derivades de les obres d’instal·lació 
d’una tanca de protecció a la ruta verda del veïnat de la 
Bruguera Fase-1.

Despatx ordinari

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

Del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya, per informar dels treballs 
efectuats referent al Pla d’Equipaments Culturals de Ca-
talunya 2009-2019.
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De la Diputació de Girona, de tramesa del document “Dis-
seny d’un cinturó verd per a l’àrea urbana de Girona, per 
tal de poder formular suggeriments.

Del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Gene-
ralitat de Catalunya, de tramesa de la guia del programa 
de formació i suport que amb el lema “Un cuidador, dues 
vides” va adreçat a cuidadors i cuidadores familiars. 

Del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la 
Generalitat de Catalunya per informar de la seva presència al 
recinte Firal de Fires de Girona i per suggerir que es tinguin en 
compte els productes del territori en els àpats i lots de Nadal. 

De la Secretaria de Joventut, per comunicar que l’activitat 
del Casal d’estiu complia satisfactòriament amb el contingut 
del Decret 137/2003 de regulació de les activitats d’educació 
en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. 

Del Centre d’Imatge de la Diputació de Girona –INSPAI, 
per informar que estan realitzant un estudi de l’estat de 
les col·leccions i dels fons fotogràics per tal de planiicar 
el serveis d’assessorament tècnic. 

De l’Institut Català de les Dones, de tramesa de material 
divulgatiu amb motiu del naixement de Simone de Beau-
voir i Mercè Rodoreda. 

De la companyia PRODAISA, de tramesa dels resums de 
facturacions als abonats del servei d’abastament d’aigua 
corresponent al tercer trimestres de 2008.

D’Humana, per informar dels residus tèxtils recollits du-
rant els tres primers trimestres de l’any 2008 (1.297 kg). 

Del Consell Comarcal del Gironès, per informar de la pos-
sibilitat d’agregar la compra dels serveis de telecomuni-
cacions, plantejant un concurs públic a nivell de comarca 
per aconseguir millores en els serveis de telefonia, inter-
net i un major estalvi econòmic. 

De l’Agència Catalana de l’Aigua, d’autorització per a l’execució 
d’obres de la restauració d’una mota a la riera Buganto. 

De l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per in-
formar del document de treball sobre el Pla 3000m que pro-
posa crear una tipologia d’equipament cultural per als petits 
municipis – Els espais Polivalents Cultural Comunitaris, en 
referència amb el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya. 

De la Secretaria de Mitjans de Comunicació de la Ge-
neralitat de Catalunya, per nformar de la campanya de 
l’encesa del tots els canals de TDT. 

Del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació, per informar que la sessió de la Comissió Plenària 

de Protecció Civil de Catalunya va homologar els plans de 
protecció municipals SISMICAT, NEUCAT i INUNCAT. 

Del Consell Comarcal del Gironès, per informar de la ini-
ciativa engegada per l’Ajuntament de Girona d’un mercat 
de segona mà virtual a www.intercanvia.cat.

De la Fundació Marató de TV3, per informar de la marató 
d’enguany dedicada a les malalties mentals i de les ac-
cions per a la seva difusió (instal·lació pancartes). 

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: 

Del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació de la Generalitat de Catalunya, per informar dels 
requisits per a l’organització del Joc de la Quina. 

Els reunits se’n donen per assabentats i acorden realitzar 
l’activitat els propers dies 25 i 26 de desembre a la tarda i co-
municar-ho al Servei territorial del Joc i d’Espectacles de Girona. 

Del Consell Comarcal del Gironès, de proposta d’una cam-
panya de recollida dels olis vegetals domèstics al municipi 
mitjançant dues propostes, la primera amb la realització 
d’una campanya de comunicació amb el lliurament d’unes 
garrafes per a la separació i recollida de l’oli a través d’uns 
punts informatius prèviament establerts i una segona pro-
posta d’instal·lació de contenidors especíics al carrer. 

Els reunits manifesten l’interès del Consistori a participar 
a la primera proposta mitjançant la campanya de comuni-
cació i distribució de garrafes als domicilis i comunicar-ho 
al Consell Comarcal del Gironès.

En el aquest punt, els reunits comenten la necessitat de dur 
a terme una reunió urgent amb l’empresa Terregada en re-
ferència amb el projecte de “Prova pilot de compostatge Co-

munitari en piles” per quant la partida del projecte referida 
a les obres de construcció de la instal·lació no s’ajusten a 
la realitat amb un increment molt superior que representa-
ria una despesa extra per part de l’Ajuntament que no pot 
assumir, ja que el projecte es va tirar endavant gràcies a la 
subvenció rebuda per part de l’Agència de Residus de Cata-
lunya que inançava el 90% del cost del projecte. 

Per acabar, el Sr. Alcalde informa de la reunió prevista per 
al proper dia 3 de desembre amb el Sr. Otero, director dels 
Serveis Territorials de la Direcció General de Recursos 
del Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i en referència amb la subven-
ció concedida per a la construcció de la Llar d’Infants de 
Campllong. 
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del 14 de gener de 2009

Despeses diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents les 
relacions de factures de data 13.01.2009, per import de 
7.057,57 € i 27.007,51 € de la qual se’ls ha tramés còpia 
junt amb la convocatòria de la reunió. Els reunits manifes-
ten conformitat amb la relació detallada, i no formulen cap 
observació ni comentari al respecte.

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

Aprovar i disposar el pagament dels imports següents:

447.29 €, corresponents a la taxa pel servei d’informe 
dels establiments subjectes a l’Annex II.2 núm. exp. 
2008/1509 DAMERIK, S.L.

4.509,11 €, corresponents als diversos serveis de l’Àrea 
de Medi Ambient del tercer trimestre. 

Igualment els reunits acorden el pagament a la Jove Or-
questra de Cassà de l’import de 600 € pel concert cele-
brat el passat dia 4 de gener de 2009. 

Expedients i llicències urbanístiques

Vista la sol·licitud de llicència urbanística i, atenent el 
contingut de l’informe emès al respecte per la Sra. Mireia 
Besalú i Asturiol, arquitecta tècnica municipal, en data 17 
de desembre proppassat, els reunits, prèvia deliberació i 
per unanimitat, acorden atorgar llicència per a l’execució 
de les obres del promotor Xavier Albertí i Oriol en repre-
sentació de JOAQUIM ALBERTÍ, S.A., per a l’ampliació 
de la secció de productes curats en una indústria càrnia 
al C/ de l’Església, 9.  

Subvencions diverses

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. XXVII FIRA CO-
MARCAL DE PRIMAVERA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ.

Atès que els propers dies 18 i 19 d’abril de 2009 Cam-
pllong celebrarà la XXVII edició de la Fira Comarcal de 
Primavera, la qual ha esdevingut un referent dins el món 
comercial, agrícola i ramader que visiten milers de perso-
nes d’arreu de la província. 

Vist que la Fira és un eina molt important per a 
la  projecció del municipi i un veritable aparador de 

l’activitat econòmica i social de la comarca, i a efectes 
d’aconseguir els recursos adients per al finançament 
de la seva gestió i organització, els reunits, prèvia de-
liberació i per unanimitat, acorden sol·licitar al Consell 
Comarcal del Gironès un ajut econòmic a fons perdut 
per al finançament parcial de la XXVII Fira Comarcal 
de Primavera de Campllong que tindrà lloc els dies 18 
i 19 d’abril. 

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. 
SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS. 
MUSICANT 2007. ACCEPTACIÓ.

Vista la comunicació tramesa pel Consell Comarcal del 
Gironès, per informar de l’atorgament de la subvenció 
que s’indicarà, a proposta de l’Alcaldia, prèvia delibe-
ració i per unanimitat, els reunits acorden acceptar la 
subvenció concedida pel Consell Comarcal del Gironès, 
segons Decret de presidència de data 11 de desem-
bre proppassat, d’import 1.500 €, per al finançament 
parcial de les despeses derivades de l’organització del 
cicle de concerts Musicant... 2008. 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’AGÈNCIA 
DE RESIDUS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 
2009/2010. CONVENI DE COMANDA DE GESTIÓ EN-
TRE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS. 

Vist l’escrit tramès pel Consell Comarcal del Gironès, 
per informar de la convocatòria d’ajuts de l’Agència de 
Residus de Catalunya adreçades als ens locals per a 
diferents projectes i actuacions a desenvolupar durant 
el període 2009/2010.

Atès que en l’escrit esmentat, el Consell Comarcal 
sol·licita que es formalitzi un document d’encàrrec de 
gestió per a la tramitació dels diferents expedients si 
és de l’interès d’aquest ajuntament d’acollir-se  a al-
guna d’aquestes actuacions; els reunits prèvia delibe-
ració i per unanimitat acorden aprovar el conveni de  
comanda de gestió entre l’Ajuntament de Campllong 
i el Consell Comarcal del Gironès per a la tramitació 
dels diferents expedients de sol·licitud de subvenció 
davant l’Agència de Residus de Catalunya per al pe-
ríode 2009/2010. 

I.E.S. CASSÀ DE LA SELVA. CONCESSIÓ AJUT.

Vist l’escrit tramès per I.E.S. de Cassà de la Selva, de 
sol·licitud d’un ajut econòmic per al manteniment dels 
serveis d’una bibliotecària i d’una psicòloga durant tot 
el curs 2008/2009 i per a la compra de material per als 
alumnes, els reunits prèvia deliberació i per unanimitat 
acorden atorgar un ajut de 150 € amb la finalitat i des-
tinació exposada. 
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CESSIÓ DRETS FUNERARIS. ACCEPTACIÓ

Vist l’escrit tramès pel Sr. JOSEP SAIS I SUREDA, en el 
qual manifesta la seva voluntat de renunciar als drets que 
li corresponen respecte dels nínxol núm. 25 i 114 del Ce-
mentiri Municipal dels quals n’és titular, els reunits prèvia 
deliberació i per unanimitat acorden acceptar la renúncia 
plantejada pel Sr. Josep Sais i Sureda i declarar la rever-
sió a l’Ajuntament dels nínxols núm. 25 i 114 del Cementiri 
Municipal.

SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC (ATM DE L’ÀREA DE GI-

RONA). SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL DEL GI-

RONÈS LA GESTIÓ DE DEMANDES FORMULADES. 

Vist que per acord d’aquesta Junta de Govern del dia 31 
de gener de 2008 es va sol·licitar a l’Autoritat Territorial 
de la Mobilitat de l’àrea de Girona una sèrie de demandes 
que tot seguit s’indicaran i de les quals a dia d’avui no s’ha 
rebut cap resposta al respecte. 

Atès que les parades que es realitzen al municipi no es-
tan senyalitzades de cap manera i això crea confusió als 
usuaris del servei; els reunits prèvia deliberació i per una-
nimitat acorden sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès 
la tramitació de les demandes formulades, les quals tot 
seguit s’exposaran, per quant el l’Autoritat Territorial de 
la Mobilitat no ha realitzat cap gestió ni comunicat cap 
resposta al respecte: 

Primer – La senyalització mitjançant marquesines de les 
parades del municipi de Campllong. 

Segon – Reiterar les demandes efectuades en l’acord 
d’aquesta Junta de Govern en data 31 de gener de 2008. 

Despatx ordinari

El Sr. Alcalde informa als assistents de les següents co-
municacions rebudes:

De Prodaisa, per informar de la relació de preus per a la 
prestació del servei d’aigua potable que regirant durant 
l’any 2009.

Del Secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Jus-
tícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, per informar del conveni per fomentar i im-
plementar els diferents programes d’intervenció en l’àmbit 
de competències de la Secretaria i sol·licitar l’adhesió. 

Del Servei Territorial del Departament d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat de Catalunya, de tramesa de les res-
postes a les al·legacions formulades de Red Eléctrica de 
España, SA, referent a la l’avantprojecte de la línia aèria 
de transport d’energia elèctrica a 400 kv.

De l’Oicina per a la prevenció de la contaminació llumi-
nosa de la Direcció General de Qualitat Ambiental del De-
partament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, per comunicar l’informe favorable al Pla 
municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent 
al municipi de Campllong, que s’ajusta a les prescripcions 
de la Llei 6/2001 i del Decret 82/2005.

Del Consell Comarcal del Gironès, per comunicar que el 
servei de neteja viària ha estat cedit a l’empresa Trans-
ports i Ecoserveis Geli, SL. 

De l’Ajuntament de Llambilles, de tramesa de l’acord pel 
qual es mostra la disconformitat respecte a la modiicació 
de l’actual agrupació de secretaries de jutjats de pau en-
tre Llagostera, Campllong, Quart i Llambilles. 

Del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya, de sol·licitud d’informació referent a l’elaboració 
dels plans d’adaptació i supressió de barreres arquitectòni-
ques segons la Llei 20/1991, de 25 de novembre i de l’art. 
52 del Decret 135/1995, mitjançant una itxa/enquesta. 

Els reunits fan constar que no s’ha elaborat el Pla 
d’accessibilitat pel municipi. 

De l’Oicina per a la prevenció de la contaminació llumi-
nosa de la Direcció General de Qualitat Ambiental del De-
partament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, per informar que d’acord amb l’art. 10.3a 
del Decret 82/2005, de 3 de maig, que fa referència a la 
prevenció de la contaminació lluminosa, és l’Ajuntament 
qui vetlla i autoritza el període especial d’il·luminació or-
namental nadalenc i que aquest període s’estén com a 
màxim del 21 de novembre al 6 de gener i es poden auto-
ritzar ins a 168 hores de funcionament. 

Del Consell Comarcal del Gironès, per comunicar 
l’aportació deinitiva que l’Ajuntament ha de realitzar a 
l’obra “Pont del Remei”  i que és d’import 91.518,07 €.

De la Generalitat de Catalunya, de tramesa del document 
“La Festa Islàmica del sacriici. Sacriici d’animals i con-
sum de carn a Catalunya” en relació amb la festa del sa-
criici de la comunitat islàmica. 

De Localret, per posar-se a disposició per resoldre qual-
sevol dubte o aclariment relacionat amb qüestions en 
l’àmbit de les telecomunicacions (Wii i Wimax) i assesso-
rament tècnic i jurídic. 

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa del nou 
catàleg de passejades a peu. 

Del CILMA, per informar de la creació del portal web de mo-
bilitat de les comarques gironines (www.cilma.cat/mobilitat).
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Del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
de la Generalitat de Catalunya, per comunicar que el pas-
sat 11 de desembre es va presentar la nova DOP Denomi-
nació d’origen protegida Oli de l’Empordà. 

De l’Agència Catalana de l’Aigua, per informar del mal 
funcionament de l’EDAR de Riudellots de la Selva a causa 
d’uns abocaments industrials incontrolats, puntuals i de 
curta durada els quals l’ACA està investigant per determi-
nar-ne l’origen. 

Del Consell Comarcal del Gironès, de convocatòria a la 
reunió de la Taula de regidors del Gironès per a l’impuls 
de les polítiques de joventut. 

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa de l’acord 
del Ple del Consell mitjançant el qual s’aprova el conveni 
marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gi-
ronès i els ajuntaments de la comarca. 

Igualment els reunits comenten les següent comunica-
cions rebudes: 

De Francisco de Toro i Perpiñá i Puriicación Rodríguez 
Guirado, de renúncia de la gestió i explotació de l’espai 
destinat a Bar-Restaurant del Local Social de Campllong. 
Els reunits comenten que s’endeguin amb urgència el 
tràmits pertinents per tal de procedir a la formalització 
de la present renúncia i preparar un nou concurs per tal 
d’adjudicar el servei. 

En aquest punt els reunits comenten la necessitat d’iniciar 
els tràmits per sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès 
la realització del curs d’educació ambiental per al 2009, 
tal com es fa en els darrers anys, per tal que els veïns del 
municipi puguin acollir-se a les boniicacions que es des-
criuen a l’art. 5 de l’ordenança iscal núm. 8 reguladora de 
la taxa per la recollida de residus sòlids urbans. 

També, sol·licitar als serveis tècnics de l’àrea de Medi 
Ambient del Consell Comarcal del Gironès un informe 
de seguiment de les persones que han participat a les 
campanyes de compostatge casolà des del seu inici, per 
tal de comprovar que segueixin utilitzant aquest sistema 
i puguin gaudir d’una boniicació en el rebut de deixalles 
d’import 40 €.

En aquest mateix sentit, els reunits comenten la peti-
ció d’algunes empreses situades al Polígon Industrial 
Les Ferreries, que sol·liciten l’anul·lació del rebut de 
deixalles per quant les empreses tenen un gestor de 
recollida dels residus que generen i en conseqüència 
no utilitzen els punts de recollida  amb contenidors mu-
nicipals. 

Els presents acorden trametre comunicació a les empre-
ses del Polígon industrial “Les Ferreries” per tal que jus-
tiiquin amb documentació la gestió de tots els residus 
que genera l’activitat, la qual ha d’incloure aquells residus 
similars als domèstics o de poc volum (paper, envasos, 
vidre i restes d’orgànica provinent de menjadors o sem-
blants). Les empreses que compleixin tots els requisits 
podran quedar exemptes de la taxa d’escombraries muni-
cipal. Les empreses que no puguin justiicar la gestió de 
totes les deixalles, ja sigui pel poc volum que generen o 
per les causes que justiiquin,  podran continuar amb el 
servei abonant la corresponent taxa.

Els reunits, igualment acorden, posar-se en contacte amb 
els serveis de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gi-
ronès per tal que assessori en els tràmits i gestions que 
puguin resultar d’aquesta modiicació, ja que comportaria 
la retirada dels dos punts de recollida de deixalles del 
polígon situats a la via pública i la creació d’un sol punt 
de recollida amb entrada restringida que es podria situar 
al darrere de la nau de propietat municipal situada al C/ 
de la Riera. 

Acomiadament de la secretària

Benvolguts i apreciats veïns i veïnes,

El proppassat dia 31 de desembre vaig cessar com a secretària de l’Ajuntament.

Han estat molts d’anys compartint vivències amb vosaltres; m’enorgulleix enormement haver-vos conegut a tots i 
totes, ja que m’heu donat l’oportunitat de veure què signiiquen i com s’apliquen en el dia a dia valors tan importants 
com la solidaritat, l’afany per fer les coses ben fetes, l’esperit de superació davant dels problemes i l’optimisme.

Us dec una part important de la meva manera de ser i, per això, em satisfà molt pensar que en algun moment 
he pogut ser-vos útil amb la meva feina.

Gràcies
M. Neus Jou
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SENyALITZACIÓ DE LA RUTA VERDA DEL 

VEïNAT DE LA BRUGUERA 

A la ruta verda del veïnat de la Bruguera s’hi han instal·lat 
un seguit de senyalitzacions normalitzades amb l’ajut del 
Consell Comarcal del Gironès per tal de fer més senzill el 
seu recorregut i informar els usuaris dels diversos indrets 
i veïnats als quals es pot accedir durant l'itinerari. 

NETEJA DEL CAMPANAR

Una de les darreres obres que s’han realitzat a l’església de 
Campllong són la instal·lació d’unes xarxes al campanar per 
tal d’impedir l’accés a les nombroses colònies de coloms que 
s’hi trobaven i que feien impracticable l’accés per l’acumulació 
dels excrements que s’hi apilonaven. Arreglat aquest proble-
ma, s’ha refet la instal·lació elèctrica i la il·luminació, com 
també el terra i alguna petita obra civil que hi era necessària. 

Obres municipals
OBRES DEL FEIL

Les mesures extraordinàries del Govern espanyol per tal 
d’impulsar l’economia i la creació de llocs de treball  han 
atorgat al municipi de Campllong un import de 70.795 € 
que el consistori ha destinat al projecte URBANITZACIÓ 
ZONA D’HABITATGES SOCIALS I EQUIPAMENTS. 

Aquest projecte recull el soterrament dels serveis de 
baixa tensió i de telecomunicació del carrer Església, 
que donen servei als habitatges socials i als equipa-
ments municipals i la pavimentació de les voreres al 
voltant de la inca on s’estan construint els habitatges 
socials amb reposició de la vorada i rigola, i es comple-
tarà l’enllumenat de la vorera del carrer Església dels 
habitatges socials, preveient la instal·lació de quatre 
noves lluminàries del mateix tipus que les instal·lades 
recentment a la resta del carrer Església sobre columna 
de 6 metres d’alçada.

Activitats diverses 

QUARTA MARXA POPULAR I CASTANyADA

Dins les activitats que ja han esdevingut tradicionals que 
es realitzen al municipi, el passat 9 de novembre pel matí 
es va dur a terme la 4a Marxa popular en la qual van 
participar més d’un centenar de persones i que va trans-
córrer per camins i “corriols” dels veïnats de Campllong, 
i principalment per les rutes verdes existents al municipi. 
A la tarda es va celebrar la tradicional castanyada amb el 
passi d’una pel·lícula per als més petits a mitja tarda i tot 
seguit un berenar popular en el qual, per descomptat, hi 
va haver de postres castanyes repartides per unes “Cas-
tanyeres” molt singulars. 
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MARATÓ DE TV3

Ja dins el mes de desembre, un grup de joves de l’Associació de Fires i Festes 
de Campllong van programar diverses activitats i taller amb motiu de la Marató 
de TV3 per tal de recaptar fons que van ser destinats a les malalties mentals 
greus. Campllong va col·laborar amb un total de 972,05 €.

ACTIVITATS DE NADAL 2008

Com ja és habitual, Campllong va preparar un munt 
d’activitats per celebrar les festes nadalenques. Es va dur 
a terme el Casalet de Nadal per a nens i nenes de 3 a 12 
anys per tal de prestar un servei als pares que pels motius 
que siguin no poden passar les vacances escolars amb 
els seus ills. També els petits i no tan petits, la nit del 24 
de desembre, van assistir a la Missa del Gall, desprès de 
la qual es va fer la representació de la Nit de Nadal. Amb 
molt d’entusiasme els petits participants van representar 
els seus respectius papers de dimonis, pastors, àngels 
etc., i en acabar van participar al caga tió i a la suculenta 
xocolatada. 

HOMENATGE A LA GENT GRAN

Els més grans de Campllong van rebre el tradi-
cional homenatge que bianualment el municipi 
de Campllong els dedica. Totes les persones ma-
jors de 65 anys van estar convidades als actes 
previstos i a molts els van acompanyar familiars, 
amics i veïns. Els actes es van iniciar amb una 
Missa a l’església parroquial de Campllong, tot 
seguit un concert a càrrec de la Cobla-Orquestra 
SELVATANA i un dinar al pavelló. 

Els homenatjats van rebre una fotograia de grup 
com a record de la diada.
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El joc de la Quina va tenir lloc els dies 25 i 26 de desembre 
amb la Sala Polivalent del Local Social a vessar de gent. 
Tots els assistents van poder optar als diversos obsequis 
que es repartien, això sí, alguns amb molta més sort que 
d’altres. 

I el primer dia de l’any vam tenir la visita més esperada per 
a tots els nens i nenes de Campllong: ens visitava el patge 
reial per recollir les seves cartes i fer-les arribar a ses ma-
jestats els Reis Mags d’Orient. En les cartes demanaven de 
tot i més, i explicaven la bondat que fan. 

I inalment, la tarda del dia 5, els Reis Mags, amb el seu 
lamant seguici, van arribar a Campllong i van passejar-
se pels carrers amb una magníica carrossa i obsequiant 
tothom amb caramels, i un cop al Local Social van ser 
rebuts per les autoritats locals que els van donar la ben-
vinguda. 

Seguidament, ja a l’interior del local, van atendre nen 
per nen per obsequiar-los amb alguna joguina i reco-
manant-los que anessin a dormir d’hora per tal que po-
guessin repartir tota la resta de regals, aquesta vegada 
a cada casa. 
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DES DEL LOCAL SOCIAL

Durant els últims mesos del 2008 i els inicis del 2009, en el 
Local Social s’han anat fent activitats. Per a la gent gran, 
des del Consorci de Benestar Social s’han organitzat unes 
xerrades de temes interessants per a aquest sector de la 
població, concretament “Medicació sí, automedicació no!” i 
“La Llei de la Dependència”.  També es va duent a terme 
els dimecres el ball per a jubilats, amb el qual unes 60 per-
sones gaudeixen d’una tarda de música i d’un bon berenar. 

Al desembre es va dur a terme el taller de sabó casolà. Va 
tenir una molt bona rebuda per part de noies i senyores de 
diferents edats de Campllong, que van poder fer sabons 
de diferents tipus i olors, i tots fets a partir d’oli usat.

Ja entrats a l’any 2009, la Jove Orquestra de Cassà ens 
va presentar un Concert de Nadal amb l’acompanyament 
de cinema mut, una original idea que molts veïns de Cam-
pllong van poder fruir i gaudir amb peces de diferents 
compositors. Seguint la línia del Nadal, els Marxants de 
Paraula ens van recitar El Poema de Nadal, acompanyats 
de música en directe, també a càrrec d’Albert Bosch. I 
per als més petits, dins la programació d’Escenaris 09, 
la Companyia Festuc Teatre ens va representar l’obra El 

soldadet de plom, on unes 80 persones van riure i gaudir 
d’una hora de teatre professional. 

Durant tots aquests mesos el Local Social ha continuat i 
continua oferint diferents cursos per a adults (condiciona-
ment físic, ioga, informàtica) nens/es (classes de repàs, 
teatre, timbal) i gent gran (gimnàs de manteniment i in-
formàtica), i durant el 2009 se seguiran fent, com també 
d’altres cursos de nova programació. 
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Els veïns de Campllong participen 
al curs de gestió de residus

El curs “Parlem de la recollida selectiva” l’ha organitzat per sisè any consecutiu 

el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong.

Per això durant el curs es tracten temes molt propers 
als ciutadans, com ara, quins residus es llencen a cada 
contenidor. Entre les diferents aportacions que van fer 
els veïns de Campllong durant el curs, cal destacar :  
la necessitat d’aplicar mesures per tal de disminuir el 
volum de deixalles que generem, especialment els en-
vasos d’un sol ús i la necessitat de comprar únicament 
les quantitats justes per tal d’evitar que el menjar es faci 
malbé. 

També van destacar que és molt necessari incrementar 
la participació en la recollida selectiva, ja que el reciclat-
ge es troba al 67% del total de residus que es generen. 
D’altra banda, els assistents també apuntaren els avan-
tatges de realitzar el compostatge casolà com un mètode 
eicient i econòmic per tal de poder gestionar la matèria 
orgànica que es genera a casa.  

La valoració de la participació del curs és positiva. 

Els assistents van participar de forma activa en el 

debat i van tenir l’oportunitat d’exposar i comentar 

amb la resta de veïns les seves opinions. 

Girona, 9 de març de 2009

65 veïns de Campllong gaudiran d’una boniicació en la 
taxa d’escombraries. I és que aquest és l’incentiu per as-
sistir al curs de gestió de residus que han organitzat con-
juntament el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament 
de Campllong, una iniciativa que es porta a terme des de 
fa 6 anys i què és molt ben acceptada per als veïns.

Per a aquest curs, que es va fer durant la primera quinze-
na de febrer al local social del poble, es van ixar 2 ses-
sions amb la inalitat que cada veí pogués assistir-hi en 
l’horari que més li convingués. 

El curs va començar amb una breu presentació a càrrec 
de l’alcalde del municipi, el Sr. Lluís Freixas i Vilardell. Se-
guidament un equip d’educadors ambientals del Consell 
Comarcal van realitzar una exposició sobre l’actual model 
de gestió de residus a Catalunya. Finalment, una dinàmi-
ca de grups, va servir perquè els participants poguessin 
donar la seva opinió sobre el tema de la recollida selectiva 
i el reciclatge de les deixalles. El curs va inalitzar amb un 
recull de conclusions fetes pels mateixos assistents. 

Un dels objectius del curs és fomentar la participació dels 
ciutadans i ciutadanes en la gestió de les deixalles. 

Veïns de Campllong debaten la gestió de residus durant el curs
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Oicines 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   972 46 46 91
Servei de Xarxa Wi-Fi - AERIS NAVIGO 972 48 41 11

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

Ajuntament 

de Campllong

Amb el suport de: Edita:


