
El Gra i 
la Palla
El Gra i 
la Palla

Núm. 18 - Juliol 2009 - TrimesTral d’informació municipal Butlletí de CampllongButlletí de Campllong

La participació ciutadana a campLLong

Podríem entendre com a espais de participa·
ció ciutadana aquells espais de relació veïnal 
on diferents veïns/es "es mullen" fent feina per 
a la comunitat, aquells fòrums de participació 
en els quals es dóna una opinió pròpia per a 
propostes comunes. També podríem entendre 
com a participació ciutadana la gent que col·
labora en activitats al nostre municipi o en or·
ganitzacions sense ànim de lucre. Si més no, 
jo volia fer èmfasi en aquella tasca que sembla 
cada dia menys difícil al nostre poble, aixecar 
la mà i donar opinió, i ho vull fer en aquest nú·
mero del nostre Butlletí perquè fa pocs dies 
que es va portar a terme la reunió anual de 
l’“Estat del Poble”, i és ara quan encara tinc al 
cap la reunió, el moment de parlar·ne, del que 
crec positiu, i del que no, i com el que és millor 
és anar al gra, haig de dir que la reunió estava 
convocada quasi dues setmanes abans de la 
data de la seva celebració, i que per tant trobo 
de molt mal gust la poca assistència per part 
vostra (sí, ja sé que érem 30 persones, però a 
Campllong crec que això és molt poca gent). 
Ha estat una de les edicions amb menys aflu·
ència, i sap greu, perquè aquesta reunió repre·
senta un bon moment per requerir informació 
complementària, per fer propostes, però sobre·
tot, per estar ben informat i exercir un control 
veïnal sobre la tasca de govern; fa molts anys 
que aquesta reunió anual es porta a terme, ha 
estat sempre una fórmula d’un plus democrà·
tic del nostre poble i, com vaig dir en acabar 
la reunió, una fórmula que no hem de deixar 
perdre (a més, durant la reunió es fa la votació 
dels pressupostos participatius, “divuit mil eu·
ros”, que no deixa d’ésser una oportunitat de 
decisió personal, sobre on i com es gastaran 
aquests diners).
La part molt positiva de la reunió va ser la par·
ticipació en el debat de molts dels assistents, 
la qual cosa satisfà profundament per la madu·
resa que això representa de la gent del nostre 
municipi i, per tant, es va fer evident que cal ac·
tuar d’alguna forma envers els timbalers, que 
cal esperonar·los amb activitats, o sortides, en 
tot cas es buscarà conjuntament amb els pares 
una solució consensuada. També es va dema·

nar que es pensés a fer alguna font al llarg de 
les rutes verdes tot aprofitant la xarxa d’aigua 
municipal (és una idea per portar a terme tan 
aviat com es pugui). Es va parlar de la conne·
xió de les nostres rutes verdes amb els pobles 
limítrofs (tenim converses amb tots aquests 
fronts, esperem trobar finançament, ja que 
la solució amb els nostres veïns ja la tenim). 
També, veïns del veïnat de Can Bosch varen 
manifestar la necessitat que s’actués d’algu·
na manera similar al Veïnat de La Bruguera en 
matèria de Ruta Verda, es va parlar del possi·
ble proper asfaltat dels camins de Can Cresta 
i del Remei, tots dos trams de camí de Cassà 
i que, segurament, s’arranjaran el 2009/2010. 
Altres suggeriments per portar a terme al res·
pecte van ser la dificultat d’accés del veïnat 
de Can Canyet i l’entrada del cementiri, com 
també es va parlar (tenim un projecte del De·
partament d’Obres Públiques que no satisfà 
a ningú) a la trobada d’alguna mancança de 
senyalització. Fou un motiu de debat el tema 
dels reductors de velocitat, que es demana 
que s’instal·lin al veïnat de Can Bosch. En la 
reunió es va demanar més “sotracs”, també 
hi va haver qui no ho veu massa bé (de tota 
manera, s’instal·larà de moment un reductor 
a l’alçada de Can Feliu, on decideixin els habi·
tants de l’indret). Com no podia ésser d’altra 
manera, es va parlar del pressupost munici·
pal. Esperem retrobar·nos el proper any en 
aquest marc de participació. Salut. 

Lluís Freixas i Vilardell
Alcalde
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Ple extraordinari 
del 5 de febrer de 2009

Concessió del bar restaurant del Local Social

En data 02 de gener de 2009 Francisco de Toro i Perpiñá 
i Purificación Rodríguez Guirado van presentar escrit de 
renúncia de la gestió i explotació de l’espai destinat al 
bar-restaurant del Local Social de Campllong. 

Per tal de seguir amb el servei de Bar-Restaurant del Lo-
cal Social de Campllong es fa adient una nova incoació 
d’expedient de licitació de la concessió administrativa 
temporal per a la seva gestió.

En el cas que ens trobem i davant la renúncia de l’actual 
concessionari de la gestió del servei del bar-restaurant 
del Local Social de Campllong i de l’existència de motius 
de necessitat de manteniment de l’obertura del bar-res-
taurant per tal de cobrir el servei en períodes de màxima 
afluència justificada per l’existència de la fira local, queda 
suficientment acreditada la necessitat improrrogable per 
raons d’interès públics de la tramitació d’urgència de l’ex-
pedient d’adjudicació.

De conformitat amb el que s’ha exposat, l’alcalde propo-
sa al Ple i aquest aprova convocar concurs públic, pel 
procediment obert, per a l’adjudicació de la concessió ad-
ministrativa temporal per a gestió i explotació de l’espai 
destinat a bar restaurant del Local Social de Campllong.

Inici d’expedient per a la alienació 
de solars municipals a “Les Ferreries”

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va 
aprovar definitivament la modificació del POUM d’aquest 
municipi pel que fa a la configuració d’una nova clau IF3 
(industrial en filera), en el sector de sòl urbà industrial de-
nominat “Les Ferreries”. 

Vist el nou projecte redactat per l’arquitecte Sr. Adrià Felip 
i Campistol, que recull, efectivament, les consideracions 
al·ludides segons resta verificat per informe de la tècnica 
municipal Sra. Mireia Besalú i Asturiol. 

Atesa la titularitat municipal del total de la superfície dels 
terrenys afectats (5070,15m2 de parcel·les edificables) i 
els canvis que en el seu ús i destinació comporta la nova 
qualificació urbanística atribuïda.

En data 31 de juliol de 2008 el Ple de la Corporació va 
acordar l’alienació mitjançant procediment obert, oferta 
econòmica més avantatjosa i un sol criteri d’adjudicació, 
de set parcel·les de sòl industrial de titularitat municipals 
situades al Polígon industrial “Les Ferreries” C/ Camí Vell 

de Riudellots núm. 19, 21A, 21B, 23A, 23B, 25A, 25B, i 
aprovar el plec de condicions econòmiques i administrati-
ves reguladores de la licitació.

Atès que l’expedient d’alienació mitjançant l’oferta més 
avantatjosa va quedar deserta es creu adient rebaixar el 
valor de les parcel·les justificant-ho amb les actuals con-
dicions del mercat immobiliari i les restriccions en les con-
dicions d’edificació.

En data 30 de gener de 2009 la tècnica municipal Sra. Mi-
reia Besalú i Asturiol presenta informe de nova valoració 
de les parcel·les.

L’alcalde proposa al Ple i aquest aprova sol·licitar al Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques informe 
previ per a l’alienació de les parcel·les de sòl industrial de 
titularitat municipal situades al Polígon industrial “Les Fer-
reries” C/ Camí Vell de Riudellots núm. 19, 21A, 21B, 23A, 
23B, 25A, 25B de la zona industrial de Campllong que es 
correspon amb la finca inscrita al Registre de la propietat 
de Girona núm.1, al tom 3984, llibre 89, foli 45,48, 51, 54, 
57, 60, 63, informe que ha de ser emès en el termini de 
trenta dies. Si l’informe no és favorable, el ple ha d’adoptar 
l’acord d’alienació  amb els requisits que estableix l’article 
47.2 de la Llei 7/1985 de bases de règim local.

Ple municipal 
del 5 de març de 2009

Qüestions d’Alcaldia·Presidència

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els familiars 
dels infants nascuts en el municipi en els darrers mesos.

Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acor-
den d’adreçar la comunicació proposada pel naixement 
de Gerard Codina i Malet i Jaume Margall i Bosch. 

Seguidament, el Sr. Alcalde es refereix al traspàs recent del 
Sr. Josep Oliveras i Madi, el Sr. Joaquim Borrell i Casellas 
i el Sr. Josep Vilà I Serra, els regidors presents en l’acte 
acorden transmetre als familiars el sincer condol de la Cor-
poració junt amb la manifestació de sentiment i respecte.

ADJUDICACIó PROVISIOnAL DE LA COnCESSIó AD-
MInISTRATIVA PER A L’ExPLOTACIó DEL BAR RES-
TAURAnT DEL LOCAL SOCIAL 

Atenent els tràmits efectuats de conformitat amb l’acord 
adoptat per aquest òrgan corporatiu en sessió del prop-
passat dia 05 de febrer de 2009, de convocatòria de 
concurs públic pel procediment obert per a la concessió 
administrativa per a gestió i explotació del bar-restaurant 
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del Local Social d’aquest municipi. Vista la proposta ele-
vada per la Mesa de contractació designada, en el sentit 
que s’adjudiqui la concessió a favor de la Sra. Mercedes 
Fernández Plaza que ha concorregut a la licitació. Exami-
nada, doncs, la documentació que figura a les actuacions, 
l’alcalde proposa i el Ple aprova adjudicar a favor de la 
Sra. Mercedes Fernández Plaza la concessió administra-
tiva per a la gestió i explotació de l’espai destinat a bar-
restaurant del Local Social de Campllong, amb subjecció 
a l’oferta i compromís per ella formulada.

MODIFICACIó D’ESTATUTS DE LA MACOMUnITAT DE 
LA COnCA DE L’OnyAR

Aquesta Corporació està integrada en la Mancomunitat 
de la Conca de l’Onyar, junt amb el veí municipi de Riu-
dellots de la Selva. 

En el moment present, atenent al temps transcorregut 
d’ençà la constitució de la Mancomunitat el dia 1 de de-
sembre de 2005, l’experiència acumulada en la gestió 
dels interessos dels municipis que la integren, i el resultat 
de les accions desenvolupades; la seva assemblea gene-
ral, en sessió del dia 16 de gener d’enguany,  va acordar 
d’ampliar els objectius de l’ens en aquells àmbits coin-
cidents i que puguin comportar beneficis i millores tant 
a Riudellots de la Selva com a Campllong, en funció de 
la seva proximitat territorial i altres característiques con-
figuratives determinants de l’existència de  semblances 
importants i problemàtiques anàlogues, que permetin 
plantejar de forma més racional i òptima l’aprofitament i 
gestió d’alguns recursos i serveis.

En aquest sentit, de conformitat amb l’acord exposat, s’ha 
aprovat per unanimitat del Ple afegir a l’article 10 aquest 
punt: “d) Promoció d’espais naturals, millora del medi am-
bient i gestió de serveis municipals d’interès comú.”

LLISTA D’ADMESOS I ExCLOSOS PER ALS hABITAT-
GES DE PROTECCIó OFICIAL

Un cop revisades i valorades les sol·licituds formulades i de 
conformitat amb el que determina el paràgraf 17 de les nor-
mes repetides, l’alcalde proposa i el Ple aprova la llista pro-
visional de sol·licitants admesos en el procés d’adjudicació 
de 3 habitatges de protecció oficial, en règim de lloguer, pro-
moguts per  CAMPLLOnG InICIATIVES SAU, al C/ Rectoria 
núm. 2, 4 i 6 d’aquest municipi, amb el contingut següent:

LLISTA PROVISIOnAL D’ADmESOS 
1r Cognom 2n Cognom nom Puntuació
Gómez Guijosa Montserrat 75
Rubirola Moya  M. Àngels 86
Stefanova  Ivanka histova 102
Stefanov  Ivan Angelov 
Delgado Guzmán Antonia 49

Precs i preguntes

El Sr. Fuentes exposa als assistents els contactes recents 
que s’han mantingut amb els empresaris del municipi pel 
tema de la contractació d’un servei de seguretat al Polí-
gon Industrial “Les Ferreries” tal com havia comentat en 
altres ocasions. El Sr. Fuentes exposa que estan pendent 
de formalitzar una associació dels empresaris del polígon, 
i tot seguit procedir a la contractació del servei, també co-
menta que seria bo que el servei cobrís els equipaments 
municipals, ja que cada vegada hi ha més necessitat de 
seguretat i que es podria tenir en compte per a previsió en 
el pressupost de l’exercici. 

Ple municipal 
del 19 de març de 2009

Qüestions d’Alcaldia·presidència

El Sr. Alcalde comenta als assistents la reunió mantingu-
da amb el Sr. Zamorano, diputat de l’àrea de Cultura de 
la Diputació de Girona en relació amb la convocatòria de 
subvencions del Fons de Cooperació Cultural Local, any 
2009, publicat al BOP núm. 48 del dia 11 de març prop-
passat i concretament a l’import concedit a l’Ajuntament 
de Campllong, que és de 5.477,82 €, quantitat molt infe-
rior a les subvencions rebudes les darreres anualitat, uns 
aproximadament 18.000 €, per les diverses línies d’ajut 
que enguany engloba el fons esmentat, per tal de que es 
revisi l’import destinat a Campllong, ja que representa un 
greuge important en el pressupost de l’exercici 2009. El 
Sr. Freixas segueix exposant que el Sr. Zamorano va en-
tendre la problemàtica i va dir que s’estudiaria una nova 
fórmula per aconseguir finançament per al cicle de con-
certs MUSICAnT. 

Informació de les regidories

El Sr. Fuentes exposa als assistents l’estat de les conver-
ses mantingudes amb empreses del municipi pel tema de 
contractació d’un servei de seguretat al polígon industri-
al “Les Ferreries”. Comenta que podria ser factible que 
el servei de seguretat també cobrís la zona urbana i els 
edificis públics i que per tal de gestionar aquest servei es 
crearia una associació d’empresaris de Campllong impul-
sada des de l’Ajuntament.

APROVACIó InICIAL DE L’ESTUDI D’AVALUACIó DE 
MOBILITAT DE L’AMPLIACIó DE “LES FERRERIES”

En data 14 de gener de 2009 es va aprovar inicialment el 
Pla Parcial Sud-2 del Sector industrial núm. 2 d’ampliació 
de “les Ferreries”. En aquesta aprovació hi mancava la in-
corporació de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.



Cop d’ull a les actes municipals
4

( Butlletí de
Campllong 18)

En data 17 de març de 2009 (nRE 295) l’empresa “PO-
LInGESA” presenta 3 exemplars de l’estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada pel Pla Parcial Sud- 2.

En data 19 de març de 2009 la tècnica municipal emet 
informe afegint algunes observacions al respecte.

El Reglament de desenvolupament de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya estableix que en els casos que ho exigeixi 
la legislació sobre mobilitat, els plans parcial urbanístics 
hauran d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat ge-
nerada. Per això, l’alcalde proposa al  Ple i aquest aprova 
inicialment l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, 
document independent i incorporat al Pla Parcial Sud-2 del 
Sector industrial núm. 2 d’ampliació de “les Ferreries”.

OPERACIOnS DE DELIMITACIOnS DELS TERMES MUnI-
CIPALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I CAMPLLOnG

Vista la comunicació tramesa per la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de data 24 de novembre de 
2008 en el sentit d’assenyalar la data per a l’inici de les 
operacions de delimitació territorial entre Campllong i el 
municipi de Riudellots de la Selva; l’alcalde proposa al 
Ple i aquest aprova incoar l’expedient pertinent per a de-
limitació de termes respecte del municipi de Riudellots de 
la Selva i designar els membres corporatius que a con-
tinuació es detallaran per integrar la comissió, que són: 
Sr. Lluís Freixas i Vilardell, Alcalde-president; Sr. xavier 
Codina i Comas, regidor; Sr. Joan Gumbau Vilà, regidor; 
Sra. Mireia Besalú Asturiol, tècnica municipal i Sra. Mireia 
Acosta Piqué, secretària de la Corporació.

Pressupost exercici 2009. Aprovació inicial

Format el projecte de pressupost municipal per a l’exercici 
2009, acompanyat de la documentació, l’alcalde proposa i 
el Ple aprova inicialment el PRESSUPOST GEnERAL per 
a 2009 i les seves BASES D’ExECUCIó, anivellat en des-
peses i ingressos en la quantitat d’un milió dos-cents dotze 
mil vuit-cents vuit amb vint-i-sis euros (1.212.808,26 €) de 
conformitat amb el resum que segueix:

ESTAT DE DESPESES

Cap. 1 Despeses de personal ..................164.900,00 €
Cap. 2 Despeses béns corrents i serveis ....599.272,91 €
Cap. 3 Despeses financeres ......................25.100,00 €
Cap. 4 Transferències corrents ..................57.800,00 €
Cap. 6 Inversions reals ............................252.764,69 €
Cap. 7 Transferències de capital ...............56.670,66 €
Cap. 8 Actius financers .......................................0,00 €
Cap. 9 Passius financers ...........................56.300,00 €
 TOTAL .......................................1.212.808,26 €

ESTAT DE D'InGRESSOS

Cap. 1 Impostos directes .........................244.760,00 €
Cap. 2 Impostos indirectes ........................59.000,00 €
Cap. 3 Taxes i altres ingressos ................358.662,36 €
Cap. 4 Transferències corrents ................233.450,55 €
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................7.500,00 €
Cap. 6 Alienació d’inversions reals ..........170.240,36 €
Cap. 7 Transferències de capital .............139.194,99 €
Cap. 8 Actius financers .......................................0,00 €
Cap. 9 Passius financers ....................................0,00 €
 TOTAL .......................................1.212.808,26 €

PRESSUPOST COnSOLIDAT 2009    InGRESSOS
  CAmPLLOnG   COnSOLIDACIÓ
CAP. EnTITAT LOCAL InICIATIVES SAU TOTAL ELImInACIOnS PRESSUPOST
1 ............ 244.760,00 € ............................0,00 € .................244.760,00 € ............................... 0,00 .................................. 244,760,00 €
2 .............. 59.000,00 € ............................0,00 € ...................59.000,00 € ............................... 0,00 .................................... 59.000,00 €
3 ............ 358.662,36 € ...................93.386,13 € .................452.048,49 € ............................... 0,00 .................................. 452.048,49 €
4 ............ 233.450,55 € ............................0,00 € .................233.450,55 € ......................20.940,55 .................................. 212.510,00 €
5 ................ 7.500,00 € ............................0,00 € .....................7.500,00 € ............................... 0,00 ...................................... 7.500,00 €
6 ............ 170.240,36 € ..............1.195.689,73 € ..............1.365.930,09 € ............................... 0,00 ...............................1.365.930,09 €
7 ............ 139.194,99 € ...................39.000,00 € .................178.194,99 € ............................... 0,00 .................................. 178.194,99 €
8 ........................0,00 € ............................0,00 € ............................0,00 € ............................... 0,00 ............................................. 0,00 €
9 ........................0,00 € ............................0,00 € ............................0,00 € ............................... 0,00 ............................................. 0,00 €
Total .. 1.212.808,26 € ..............1.328.075,86 € ..............2.540.884,12 € ...................... 20.940,55 ............................... 2.519.943,57 €
PRESSUPOST COnSOLIDAT 2009    DESPESES
  CAmPLLOnG   COnSOLIDACIÓ
CAP. EnTITAT LOCAL InICIATIVES SAU TOTAL ELImInACIOnS PRESSUPOST
1 ............ 164.900,00 € ............................0,00 € .................164.900,00 € ............................ 0,00 € .................................. 164,900,00 €
2 ............ 599.272,91 € ...................69.165,13 € .................668.438,04 € ............................ 0,00 € .................................. 668.438,04 €
3 .............. 25.100,00 € .....................4.500,00 € ...................29.600,00 € ............................ 0,00 € .................................... 29.600,00 €
4 .............. 57.800,00 € ...................19.721,00 € ...................77.521,00 € ............................ 0,00 € .................................... 77.521,00 €
5 ........................0,00 € ............................0,00 € ............................0,00 € ............................ 0,00 € ............................................. 0,00 €
6 ............ 252.764,69 € ..............1.234.689,73 € ..............1.487.454,42 € ...................20.940,55 € ...............................1.466.513,87 €
7 .............. 56.670,66 € ............................0,00 € ...................56.670,66 € ............................ 0,00 € .................................... 56.670,66 €
8 ........................0,00 € ............................0,00 € ............................0,00 € ............................ 0,00 € ............................................. 0,00 €
9 .............. 56.300,00 € ............................0,00 € ...................56.300,00 € ............................ 0,00 € .................................... 56.300,00 €
Total .. 1.212.808,26 € ..............1.328.075,86 € ..............2.540.884,12 € ...................20.940,55 € ............................... 2.519.943,57 €
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Ple municipal del 30 d’abril de 2009
Qüestions d’Alcaldia · Presidència

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els fa-
miliars dels infants nascuts en el municipi en els darrers 
mesos.

Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acor-
den d’adreçar la comunicació proposada pel naixement 
de Luai Zghinou Monzo.

El Sr. Freixas vol fer constar l’èxit de l’última edició de 
la Fira Comarcal de Primavera celebrada el passat 18 i 
19 d’abril, i remarcar que l’acurada organització i el bon 
temps van atraure a nombrosos visitants durant els dos 
dies. Vol agrair a l’hble. Sr. Joaquim Llena i Cortina – 
Conseller del Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural de la Generalitat de Catalunya la seva par-
ticipació en l’acte d’inauguració de la Fira i també agrair 
l’esforç de totes les persones que formen part de l’or-
ganització i col·laboradors que durant aquests dos dies 
han estat treballant desinteressadament per tal de tirat 
endavant la Fira. Finalment, cal agrair a tots els exposi-
tors, organitzadors d’activitats i participants la confiança 
dipositada per tal que sigui un espai idoni per a la seva 
projecció. 

Activitats de les regidories

El Sr. Fuentes exposa que des de l’àrea de Cultura del 
Consell Comarcal del Gironès demanen la participació, 
un any més, al festival d’arts escèniques EMERGEnT. El 
cost són 1.400 € i disposar d’un espai adequat per a l’or-
ganització a l’aire lliure i un local tancat en cas de pluja. 

El Sr. Fuentes vol remarcar la bona acollida de públic que 
va tenir l’any passat, tot i el mal temps.  

Els reunits aproven participar enguany en el festival d’arts 
escèniques EMERGEnT i comunicar-ho al Consell Co-
marcal del Gironès per tal que ho tinguin en compte a 
l’hora de l’organització. 

El Sr. Esteva pren la paraula i comenta la reunió mantin-
guda en referència amb el projecte endegat per Cassà 
de la Selva “RECICLATEx” i el conveni de col·laboració 
pendent de liquidar de la participació en les despeses de 
la Llar d’Infants municipal i el Centre Geriàtric, del qual 
properament ens enviaran la liquidació rectificada on no 
constaran les despeses relacionades amb inversió. Tam-
bé es va proposar de deixar en el conveni una porta ober-
ta a la possibilitat d’explorar més col·laboracions entre els 
dos pobles, sobretot pel que fa als equipaments i activi-
tats culturals (compartir espais i cursos entre la Sala Galà 
i el Local Social de Campllong).

SUBVEnCIOnS PER A ACTUACIOnS D’ABASTAMEnT 
D’AIGUA POTABLE

Vista la comunicació tramesa per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (nRE 373) del passat dia 16 d’abril, de notificació 
de la resolució d’atorgament de les subvencions adreça-
des als ens locals per a la realització d’inversions per a 
actuacions d’abastament en alta i atès que la resolució 
esmentada atribueix a l’Ajuntament de Campllong un im-
port de 75.394,09 € per a les obres de connexió entre nu-
clis independents, nucli de Campllong i polígon Les Fer-
reries, l’alcalde proposa al Ple i aquest aprova acceptar 
la subvenció concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua 
per al finançament parcial de les obres de connexió en-
tre nuclis independents, nucli de Campllong i Polígon Les 
Ferreries i d’import 75.394,09 €.

ADJUDICACIó DE 3 hABITATGES En RèGIM DE LLOGUER 

Atès que l’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 5 de 
març proppassat va aprovar la llista provisional de sol-
licitants admesos i dels exclosos en el procés d’adju-
dicació de 3 habitatges de protecció oficial, en règim 
de lloguer, promoguts per CAMPLLOnG InICIATIVES, 
SAU, al C/ Rectoria núm. 2, 4, 6 d’aquest municipi, efec-
tuats els tràmits de notificació als interessats i exposició 
al públic per un període de 10 dies, sense que s’hagin 
presentat al·legacions al respecte, el Ple aprova la llista 
definitiva de sol·licitants admesos en el procés d’adjudi-
cació de 3 habitatges de protecció oficial, en règim de 
lloguer. S’han declarat adjudicataris els tres amb major 
puntuació.

LLISTA DEFInITIVA D’ADmESOS 
1r Cognom 2n Cognom nom Puntuació
Gómez Guijosa Montserrat 75
Rubirola Moya  M. Àngels 86
Stefanova  Ivanka histova 102
Stefanov  Ivan Angelov 

QUOTA SUPRAMUnICIPAL A LA MAnCOMUnITAT DE 
LA COnCA DE L’OnyAR

Vist l’escrit tramés per la Direcció General d’Administra-
ció Local de la Generalitat de Catalunya, referent a la 
resolució sobre distribució als municipis de Catalunya 
de la participació en els ingressos de la Generalitat, in-
tegrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, 
any 2009, en el qual la participació exposada s’ha fi-
xat per enguany en la quantitat de 42.120,85 €, que ha 
de percebre directament aquest municipi, i 3.386,05 € 
per distribuir a favor de mancomunitats, comunitats de 
municipis i consorcis en els quals participi la Corpora-
ció, l’Alcalde proposa al Ple i aquest aprova assignar la 
quantitat detallada de 3.386,05 € a favor de la Manco-
munitat de la Conca de l’Onyar.
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LIQUIDACIó DEFInITIVA DEL COnTRACTE DEL BAR

En data 2 de gener de 2009, el Sr. Francisco De Toro 
Perpiña presenta escrit de rescissió del contracte de con-
cessió administrativa per la gestió i explotació de l’espai 
destinat a bar-restaurant del local social de Campllong, 
segons el que establia el  pacte segon del contracte, i 
sol·licita la devolució de la garantia dipositada. En data 
26 de març l’Ajuntament de Campllong es dóna per assa-
bentada de la renúncia i informa al Sr. Francisco De Toro 
de la realització d’una inspecció prèvia a la devolució de 
la garantia dipositada. En data 03 d’abril de 2009 els ser-
veis tècnics municipals van informar favorablement sobre 
les instal·lacions i el material del bar-restaurant, i van fer 
una actualització de l’inventari.

Fet l’inventari l’alcalde proposa i el Ple aprova fer la liqui-
dació definitiva.

MODIFICACIó PUnTUAL DEL POUM

Vist l’escrit tramès pels Serveis Territorials d’Urbanisme, 
per comunicant l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual del POUM al sòl urbà destinat a equipaments 
promogut per aquest Ajuntament, l’alcalde proposa al Ple 
donar-se la Corporació per assabentada de la circums-
tància exposada.

GESTIó InFORMATITZADA DEL PADRó D’hABITAnTS

Atès l’article 17.1, tercer paràgraf, de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Llei de Bases de Règim Local, “la gestió del 
Padró municipal es portarà a terme pels Ajuntaments 
amb mitjans informàtics. Les Diputacions Provincials 
(…) assumiran la gestió informatitzada dels padrons 
dels municipis que, per la seva insuficient capacitat eco-
nòmica i de gestió, no puguin mantenir les dades de 
forma automatitzada”. 

Atesa la conveniència de disminuir al màxim els cos-
tos dels serveis municipals, sense alterar l’eficàcia de 
la seva prestació, l’alcalde proposa al Ple municipal i 
aquest aprova el conveni sobre l’assumpció de la gestió 
informatitzada de padrons d’habitatges del municipi de 
Campllong a favor de la Diputació de Girona mitjançant 
encàrrec de gestió. 

L’hABITATGE DEL C/ BAIxADA DE CAn POU, núM. 5, 
OCUPA DOMInI PúBLIC

En data 06 d’abril de 2009 els serveis tècnics municipals 
efectuen una inspecció al carrer Baixada de Can Pou per 
tal de prendre mesures sobre la distància entre la tanca 
de l’habitatge situat al núm. 1, 3 i 5 i l’altra banda del 
carrer, la qual hauria de ser d’uns 6 metres, resultant una 
distància de 5,55 metres.

El Ple requereix al senyor Juhé que faci un nou replanteig 
de la tanca d’acord amb els serveis municipals.

DELIMITACIó DELS TERMES MUnICIPALS DE FOR-
nELLS DE LA SELVA I CAMPLLOnG

Vista la comunicació tramesa per la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de data 17 de març de 2009 
en el sentit d’assenyalar la data per a l’inici de les operaci-
ons de delimitació territorial entre Campllong i el municipi 
de Fornells de la Selva, l’alcalde proposa i el Ple aprova 
incoar l’expedient pertinent per a delimitació de termes 
respecte del municipi de Fornells de la Selva, comunicar 
als propietaris de les finques afectades i als membres cor-
poratius i personal de l’Ajuntament que formen la comissió 
permanent de delimitació, designats per acord de Ple del 
passat dia 19 de març, que les operacions de delimitació 
es realitzaran el proper dia 18 de maig a l’Ajuntament de 
Campllong i traslladar aquesta resolució als Ajuntaments 
de Fornells de la Selva, i  al Departament de Governació i 
Administracions Públiques i facultar àmpliament l’Alcalde-
President per a realització de les actuacions adients per a 
l’eficàcia d’aquesta resolució.

Resolucions d’Alcaldia 

Contractació interina de la Sra. Cinta Serra i Montlló per 
cobrir plaça vacant fins a cobertura definitiva de plaça a 
través del procés de selecció.

Resolució incoació expedient sancionador per al desen-
volupament d’activitats sense la preceptiva llicència mu-
nicipal i abocament a la llera pública d’aigües residuals

APROVACIó DEFInITIVA DEL PRESSUPOST

havent finalitzat el proppassat dia 29 d’abril el període 
d’exposició pública del pressupost municipal d’aquest 
exercici, aprovat inicialment en sessió del dia 19 de març 
proppassat, i no haver-se formulat cap reclamació ni al-
legació al respecte, l’alcalde proposa al Ple i aquest apro-
va de forma definitiva el pressupost esmentat.

APROVACIó DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMEnT 
D’AIGUA POTABLE DE CAMPLLOnG 

Vista la comunicació tramesa per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, de trasllat de la resolució d’atorgament a l’Ajun-
tament de Campllong d’una subvenció d’import 5.796.- € 
per tal de sufragar les despeses derivades de la redacció 
de Plans Directors dels servei municipal d’abastament i 
segons sol·licitud presentada per aquest Ajuntament en 
data 17 de desembre de 2007. Atès que els treballs indi-
cats es varen encarregar a la companyia PRODAISA, la 
qual en data 16 d’abril  va fer entrega del Pla indicat. 
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En compliment del punt tercer de la resolució esmentada, 
l’alcalde proposa al Ple i aquest aprova el Pla Director 
d’abastament d’aigua potable de Campllong redactat per 
l’enginyer tècnic industrial Sr. Àngel Dutras Congost i l’en-
ginyer de camins Sr. Robert Mas i Santana integrat per 
41 fulls. 

APROVACIó DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE 
LES OBRES D’URBAnITZACIó D’hABITATGES SOCI-
ALS I EQUIPAMEnTS DEL MUnICIPI

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local d’aques-
ta Corporació amb data 26 de febrer de 2009, es va 
convocar la licitació per a  la contractació de l’obra “ur-
banització zona habitatges socials i equipaments de 
Campllong” mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat. La Junta de Govern Local, en la sessió del 
dia 16 d’abril de 2009, va acordar adjudicar definitiva-
ment l’esmentat contracte de l’empresa “Construccions 
Miquel Mas”. En data  27 d’abril proppassat l’empresa 
adjudicatària va presentar un projecte de Pla de segu-
retat i salut en el treball. Aquest  Pla va tenir l’informe  
favorable  del   director   facultatiu de l’obra  en data 29 
d’abril de 2009.

D’acord amb el que estableix l’article 7.2 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 d’octubre, sobre i salut en les obres, 
l’alcalde proposa i el Ple aprova el Pla de seguretat i salut 
de l’obra “Urbanització zona habitatges socials i equipa-
ments de Campllong”.

APROVACIó DELS PREUS DEL BAR-RESTAURAnT 
DEL LOCAL SOCIAL 

Per part de la Sra. Mercedes Fernández Plaza, s’ha apor-
tat llista de preus dels serveis oferts en el bar-restaurant 
del Local Social, la gestió i explotació del qual li correspon 
segons acord d’adjudicació adoptat per aquesta Corpo-
ració en sessió de la Junta de Govern del proppassat 16 
d’abril.  En compliment del que determina el punt 7 del 
Plec de clàusules jurídico administratives i econòmiques 
particulars reguladores de la concessió administrativa 
temporal per gestió i explotació de l’espai destinat a bar-
restaurant del Local Social de Campllong, l’alcalde pro-
posa i el Ple aprova el contingut i detall de la relació de 
preus exposada.

COnCESSIó DE LLICènCIA DE PARCEL·LACIó SOL-
LICITADA PER LA SRA. DOLORS PUIG I BAGUé

S’absenta de la Sala l’Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, 
per tractar-se d’un tema d’interès, segons s’estableix en 
l’art. 28 de la Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i passa a 
ocupar la presidència de l’acte el tinent d’alcalde, Sr. Joan 
Gumbau i Vilà.

Vista la documentació presentada per la Sra. Dolors 
Puig i Bagué, de sol·licitud de parcel·lació de les fin-
ques situades entre els carrers Sant Jordi, Can Pou i 
Travessera camí vell (nRE. 412). 

Vist l’informe favorable emès per la tècnica municipal 
Sra. Mireia Besalú i Asturiol en data 29 d’abril proppas-
sat, del qual es desprèn que la segregació interessada 
acompleix els paràmetres determinats per la normati-
va urbanística vigent. Vist l’informe jurídic emès per 
la Secretaria Municipal Sra. Mireia Acosta i Piqué en 
data d’avui. 

D’acord amb el que s’ha exposat, el Ple aprova atorgar la 
següent llicència de parcel·lació: 

Finques inicials: 

Finca 1: 
Té una superfície de sis-cents setanta-dos metres qua-
drats (672 m2) i està formada per les parcel·les núme-
ros quaranta-tres i quaranta-quatre a de la urbanització 
anomenada Can Pou. Limita pel nord amb la parcel·la 
número quaranta-quatre b; al sud amb carrer de Can 
Pou; a l’est amb el límit de la urbanització i a l’oest amb 
carrer Sant Jordi.

Finca 2: 
Té una superfície de cinc-cents noranta-un metres qua-
drats i cinquanta decímetres quadrats (591,50 m2) i està 
integrada a la finca núm. 400 de Campllong, inscrita al 
tom 2745, llibre 11, foli 190 del Registre de la Propietat 
de Girona.

Finca 3: 
Té una superfície de nou-cents cinquanta-tres metres 
quadrats (953 m2) i es troba inscrita al Registre de la Pro-
pietat de Girona, al tom 2745, llibre 11, foli 215, finca núm. 
406 de Campllong.

Finques resultants:

Finca A: 
Tindrà una superfície de mil cent setanta-dos me-
tres quadrats i quaranta-vuit decímetres quadrats 
(1.172,48 m2), i estarà integrada per la totalitat de la 
finca 1 inicial de 672 m2, 63 m2 procedents de la finca 
registral núm. 400 i 437,48 m2 procedents de la finca 
registral núm. 406.

La resta de finca núm. 400 de Campllong, inscrita al tom 2745, 
llibre 11, foli 190 del Registre de la Propietat de Girona.

La resta de finca núm. 406 de Campllong, inscrita al tom 
2745, llibre 11, foli 215 del Registre de la Propietat de 
Girona.
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ExPEDIEnT DE LLICènCIA URBAníSTICA

Vista la sol·licitud de llicència urbanística i, atenent el con-
tingut de l’informe emès al respecte per la Sra. Mireia Be-
salú i Asturiol, arquitecta tècnica municipal, en data d’avui: 
l’alcalde proposa al Ple i aquest aprova atorgar i notificar 
a l’interessat la llicència per a l’execució de les obres que 
seguidament es detallaran i amb els condicionaments i re-
quisits que igualment s’especifiquen a continuació:

Promotor: M. DOLORS PUIG I BAGUé
Obres autoritzades: Ampliació de l’habitatge unifamiliar 
aïllat
Emplaçament de les obres: C/ Sant Jordi, 5 
Termini per a execució de les obres: 1 any per co-
mençar i 3 anys per acabar, a comptar des de la data de 
notificació de la llicència (art. 181.1 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme).

Junta de Govern 
del 26 de febrer de 2009

Aprovació, disposició i ordenació 
de despeses diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relaciço de factures de data 26.02.2009, per import de 
21.912 € de la qual se’ls ha tramés còpia junt amb la con-
vocatòria 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 Consorci de Benestar So-
cial per detallar les despeses que a continuació s’indicaran, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden:

Aprovar i disposar el pagament de l’import següent:
1.609,28 €, corresponent a la part que ha d’anar a càrrec 
de l’Ajuntament de Campllong dels del cost dels equips 
dels serveis socials bàsics.

Expedients de 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 30 
de gener proppassat, els reunits, prèvia deliberació i per 
unanimitat, acorden:

Atorgar llicència per a l’execució de les obres que segui-
dament es detallaran i amb els condicionaments i requi-
sits que igualment s’especifiquen a continuació:

Promotor: JOAn MAyMI CAROL
Obres autoritzades: Construcció d’una tanca parcial de 
129'20 m a la finca Mas Llop
Emplaçament de les obres: Veïnat de la Bruguera, 28 – 
Mas Llop (polig. 2 – parc. 16)
Termini per a execució de les obres: 1 any per començar i 
3 anys per acabar, a comptar des de la data de notificació de 
la llicència (art. 181.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme).

Promotor: ÀnGELA GRASSOT BAyó
Obres autoritzades: Execució de tanques que limitin la 
finca del carrer
Emplaçament de les obres: Carrer camí vell de Riude-
llots, 27-29 – Pol. Ind. Les Ferreries
Termini per a execució de les obres: 1 any per co-
mençar i 3 anys per acabar, a comptar des de la data de 
notificació de la llicència (art. 181.1 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme).

Promotor: CAMPLLOnG InICIATIVES, SAU
Obres autoritzades: Obres per a l’ampliació i canalització 
de la xarxa del gas, per a la realització de les connexions 
de les aigües residuals i pluvials amb les xarxes munici-
pals de sanejament i per a la realització de les escomeses 
d’abastament d’aigua dels habitatges socials i la rectoria.
Emplaçament de les obres: Carrer de la rectoria, 2-20
Termini per a execució de les obres: 1 any per començar 
i 3 anys per acabar, a comptar des de la data de notificació 
de la llicència (art. 181.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-
banisme).

Subvencions diverses

DIPUTACIó DE GIROnA. SUBVEnCIOnS A AJUnTA-
MEnTS PER A LA PREVEnCIó I ExTInCIó D’InCEn-
DIS FORESTALS. SOL·LICITUD 

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona de suport als ajuntaments per a la prevenció i ex-
tinció d’incendis forestals i de conformitat amb el seu con-
tingut, l’alcalde proposa a la Junta de Govern i aquesta 
aprova la memòria valorada  “neteja i desbrossada dels 
marges de camins rurals de titularitat municipal i arranja-
ment del ferm del camí que uneix el veïnat de la Bruguera 
i el veïnat de les Ferreries” redactada per la Sra. Mireia 
Besalú i Asturiol, tècnica municipal de l’Ajuntament de 
Campllong d’import total 9.535,94 € IVA inclòs. 

S’aprova també sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut 
per un import de 7.500 € corresponents al 80% de les 
despeses de les obres previstes en la memòria esmenta-
da i d’acord amb les bases de la convocatòria exposada.
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DIPUTACIó DE GIROnA. SUBVEnCIOnS A AJUnTA-
MEnTS DInS EL PROGRAMA DEL PLA A L’ACCIó. 
SOL·LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació 
de Girona dins el programa del “Pla a l’acció”, atès que 
les bases esmentades estan encarades per a la con-
cessió d’ajuts per a l’execució de les accions de millora 
de la sostenibilitat ambiental que estiguin previstes en 
el Pla d’Acció per a la Sostenibilitat (PALS), vist que 
l’Ajuntament de Campllong en sessió del Ple municipal 
de data 30 d’octubre de 2008 va aprovar “El Pla d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat”, publicat al BOP núm. 227 
del 25 de novembre de 2008, atès que el Document II 
del Pla indicat en la línia estratègica 3: Millora i optimit-
zació de la mobilitat en el programa II Promoció de l’ús 
de la bicicleta i dels desplaçaments a l’apartat 3.2.3  hi 
figura l’actuació de seguir ampliant l’itinerari de la ruta 
verda a Campllong. 

De conformitat amb el contingut de les bases exposades, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat acorden: 

Aprovar el projecte de “Ruta verda al veïnat de la Brugue-
ra Fase II”  redactada pels serveis tècnics del Consell Co-
marcal del Gironès d’import total 24.928,50 € IVA inclòs, 
i sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut per un import 
de 18.000 € corresponents al 75% de les despeses de les 
obres previstes en el projecte esmentat i d’acord amb les 
bases de la convocatòria exposada.

COnSELL COMARCAL DEL GIROnèS. SUBVEnCIó 
COnCERT DE nADAL. 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 deliberació 
i per unanimitat, els reunits acorden:

Acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal 
del Gironès d’import 500 € per al finançament parcial de 
les despeses derivades del concert de nadal que va tenir 
lloc el passat 4 de gener a càrrec de la Jove orquestra de 
Cassà composada per alumnes de l’escola de música del 
Gironès. 

També s’informa els reunits de la resolució tramesa per 
la Direcció General de Desenvolupament Rural del De-
partament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural de la 
Generalitat de Catalunya de DESESTIMACIó de l’ajut 
sol·licitat en data 23 d’agost de 2007 a l’empara de 
l’Ordre AAR/272/2007, de 19 de juliol, de prestació de 
serveis bàsics per a l’economia i la població rural per al 
2007, tot i les al·legacions presentades sobre la base 
de la resolució d’Alcaldia de data 10 de setembre de 
2008. 

Igualment s’informa als reunits de la resolució tramesa 
per l’institut Català d’Energia de la Generalitat de Ca-
talunya, de revocació parcial de la subvenció atorgada 
d’import 3.875,67 € per a la instal·lació solar tèrmica al 
local social de Campllong, per quant la documentació jus-
tificativa de la inversió realitzada no arriba a justificar la 
totalitat de la inversió presentada. és a dir, es revoca la 
quantitat de 1.173,24 € i es manté la subvenció per import 
de 2.702,43 €.

OBRES D’URBAnITZACIó A LA ZOnA D’hABITATGES 
SOCIALS

Es fan necessàries les obres complementàries d’urbanit-
zació dels habitatges socials que actualment s’estan aca-
bant. La major afluència de gent fa que calgui la millora 
o augment del grau d’urbanització. Del carrer principal de 
l’Església, manquen bona part dels soterraments de líni-
es, part de l’enllumenat i la pavimentació de les voreres.
En data 09 de febrer de 2009 la secretària emet el corres-
ponent informe jurídic. 

El pressupost de l’execució del contracte segons projecte 
és de 70.795 € (IVA inclòs). 

Es tracta d’un contracte d’obres l’objecte del qual està 
regulat jurídicament a l’article 6 de la Llei de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP) i l’annex 1 de la 
mateixa llei. 

L’execució i finançament de l’execució de l’obra queda 
justificada pel Real Decreto 9/2008, de 28 de noviembre, 
por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión Local.

Aquest tipus d’obres tindran la consideració d’urgent.

La celebració de contractes per part de l’Administració 
Pública requerirà la prèvia tramitació del corresponent 
expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació. 

La Junta aprova, doncs, les obres d’urbanització de la 
zona habitatges socials i equipaments de Campllong. 

COnTRACTACIó DE SERVEIS DE DESRATITZACIó

Atès que darrerament s’ha detectat un augment de rates 
i ratolins en el nucli urbà, és necessari endegar un Pla 
de desratització basat en la protecció de les zones més 
delicades des del punt de vista sanitari i un manteniment 
anual.

Vist el greuge que pot ocasionar a la salut pública es creu 
convenient que el servei sigui amb una primera aplicació 
de xoc durant un mes i un manteniment anual mitjançant 
esquers en els punts més estratègics (embornals, xarxa 
clavegueram, possible focus a la riera, etc.).



Cop d’ull a les actes municipals
10

( Butlletí de
Campllong 18)

Per tal de dur a terme aquest Pla s’han sol·licitat diversos 
pressupostos a empreses especialitzades

Per les seves característiques i quantia, pot ser tramitat 
com a contracte menor de serveis, d’acord amb el que 
estableix l’art. 122.3 de la Llei de contractes del sector 
públic i el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre.

Per tot el que s’ha exposat, els reunits prèvia deliberació i 
per unanimitat acorden adjudicar el servei per a la desratit-
zació del casc urbà de Campllong a l’empresa GESTIOR 
QUIMICS, S.L., de conformitat a la proposta econòmica 
presentada en data 27 d’octubre de 2008 i que consta a 
l’expedient per un import trimestral de 238,36 € IVA inclòs. 

Despatx ordinari

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

De l’Institut d’Estadística de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya, per informar del treballs preparatoris del Projecte 
de Llei del Pla estadístic de Catalunya 2010-2013 que esta-
blirà els objectius i les activitats que s’han de desenvolupar 
en matèria d’estadística al llarg dels propers quatre anys. 

De l’Agència Catalana de l’Aigua, per comunicar l’aprova-
ció del Decret 254/2008 pel qual es prorroga la vigència 
del Decret 84/2007, d’adopció de mesures excepcionals 
i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos 
hídrics fins al 31 de desembre de 2009.

Del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
de la Generalitat de Catalunya, de tramesa del primer dels pro-
ductes de la campanya “Dona, tens dret a viure sense violèn-
cia” que el Programa de Seguretat contra la violència masclista 
del Departament tot just acaba de presentar públicament i que 
promou l’estandardització a tot el territori del model d’atenció 
policial a les dones que pateixen violència masclista. 

De l’Institut Català de les Dones, de tramesa del calendari 2009 
dedicat a veïnes ciutadanes que van ser protagonistes de la 
mobilitzacions veïnals de la dècada dels 70 a Catalunya. 

De la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 
de tramesa a mans d’un exemplar de la nova guia de la xar-
xa Catalana d’Instal·lacions Juvenils, editada recentment.

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa de la revis-
ta Descobrir cuina, on es pot veure un reportatge sobre la 
gastronomia del Gironès.

De Localret, de tramesa de la Guia per al desenvolupa-
ment de la societat del coneixement.

De la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, per sol·licitar la col·laboració per a l’edició de 
la 29a edició del guardó de Les Medalles de l’Esport de 
les Comarques Gironines. 

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa del materi-
al turístic  “Passejades d’esdeveniments pel Gironès”.

Del MicroFons de Catalunya, per comunicar l’inici d’una 
campanya d’emergència per als damnificats de Gaza i 
sol·licitar ajuda per part de l’Ajuntament. 

Del Consell Comarcal del Gironès – Àrea de Medi Ambi-
ent, de tramesa del calendari de l’Ateneu Juvenil, Cultu-
ral i naturalista de Girona patrocinat per l’àrea de Medi 
Ambient. 

De l’Agència Catalana de l’Aigua, de tramesa d’anunci so-
bre la concessió d’aigües per a l’abastament de diversos 
municipis.

De l'Agència de Protecció de la Salut, de comunicació de 
l’autorització per a la venda de llet pasteuritzada de vaca 
amb el sistema de venda directa de llet Latteria. 

De Prodaisa, de tramesa de les anàlisis del servei d’Aigua 
Potable realitzades durant l’any 2008.

De Prodaisa, per acompanyar les llistes corresponents a 
la facturació als abonats del servei d’aigües residuals del 
4t trimestre de 2008 referents a la repercussió dels costos 
de conservació i manteniment del servei del sector Indus-
trial Les Ferreries. 

De Fomento de Construcciones i Contratas, S.A., per 
informar del cost mensual de la recollida de residus de 
rebuig en la quantitat de 648,74 €.

De la Federació Catalana de Patinatge, d’agraïment per 
la cessió de les sales municipals del Local Social per a la 
reunió ordinària de la Junta Directiva. 

De Prodaisa, de tramesa dels resums de les facturacions 
als abonats al servei d’abastament d’aigua potable cor-
responent al quart trimestre del 2008.

Del Consell Comarcal del Gironès, per informar que el 
Consell vol vetllar pel correcte funcionament del Consorci 
de l’ATM i canalitzar totes les qüestions que es produeixin 
als municipis de la comarca, per traslladar-les de manera 
conjunta i homogènia al consorci. 

De l’Ajuntament de Caldes de Malavella, per convocar 
reunió amb els regidors d’educació per parlar del mapa 
escolar que planteja el Departament d’Educació de la 
Generalitat.
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Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa de les 
dades estadístiques dels serveis de gestió dels residus 
municipals del 2008.

De la Fundació La Marató de TV3, de tramesa del diplo-
ma acreditatiu de la col·laboració a la passada edició de 
la marató.

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

Del pressupost presentat pel Sr. MAnEL FUEnTES I 
PUMAROLA, jardiner, referit als treballs de manteniment 
periòdic de les diverses zones verdes públiques del nucli 
urbà fixat per al present exercici 2009 d’import 12.950 € 
anual més l’IVA. 

Els reunits comenten les zones on es realitza el segui-
ment de la jardineria que figuren en el pressupost pre-
sentat i acorden que s’ha d’excloure a partir del segon tri-
mestre la partida del manteniment del cementiri d’import 
1.566 € i la partida d’arbres davant l’Ajuntament (acàcies, 
lledoners) d’import 1.258 € que les realitza el personal de 
manteniment propi de l’Ajuntament. 

Per tant, el pressupost pels treballs de manteniment de jar-
dineria per a l’exercici 2009 presentat pel Sr. MAnEL FU-
EnTES I PUMAROLA s’accepta parcialment i per un import 
trimestral de 2.936,54 € (IVA inclòs) excepte per al primer 
trimestre que s’accepta per un import de 3.755,50 €.

De la comunicació rebuda de l’àrea de medi ambient del 
Consell Comarcal del Gironès referent a la instal·lació 
d’un nou plafó informatiu sobre la recollida selectiva i la 
fracció orgànica i el compostatge casolà, la deixalleria i la 
recollida de trastos. 

Els reunits mostren la seva conformitat referent a la instal-
lació d’aquest nou plafó el qual es pot ubicar en una de 
les àrees de contenidors que hi ha al nucli urbà. 

Per últim, el Sr. Alcalde es refereix a la convocatòria de 
subvencions de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
(DIPSALUT) publicades al BOP de Girona núm. 36 del 
passat dia 23 de febrer referent a ajuts per a la redacció 
d’estudis i memòries valorades d’àmbit municipal que tin-
guin per objecte l’establiment de parcs urbans de salut 
i d’itineraris saludables (bases publicades al BOP núm. 
180 del 18 de setembre de 2008).

Els reunits comenten que s’han fet molts esforços per 
adequar les dues rutes verdes que hi ha al municipi, 
les quals complirien amb els requisits de les bases de 
la subvenció esmentada (annex I) i pensant que aquests 
estudis seran imprescindibles per poder optar a futures 
línies d’ajut de Dipsalut per a l’execució dels projectes, 

prèvia deliberació i per unanimitat ACORDEn sol·licitar 
als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès la 
redacció d’un estudi de planificació dels itineraris salu-
dables i de parcs de salut d’acord amb les bases de la 
convocatòria exposada. 

Junta de Govern 
del 19 de març de 2009 

Expedients de llicències urbanístiques

Vista la sol·licitud de llicència urbanística i, atenent al 
contingut de l’informe emès al respecte per la Sra. Mire-
ia Besalú i Asturiol, arquitecta tècnica municipal, en data 
18 de febrer proppassat, els reunits, prèvia deliberació i 
per unanimitat, acorden atorgar i notificar a l’interessat la 
llicència per a l’execució de les obres que seguidament 
es detallen.

Promotor: ERJOKI nAUS, S.L.
Obres autoritzades: Instal·lació planta fotovoltaica de 
100 kw connectada a la xarxa
Emplaçament de les obres: C/ de la Riera, 12-18 – Pol. 
Ind. Les Ferreries 
Termini per a execució de les obres: 1 any per co-
mençar i 3 anys per acabar, a comptar des de la data de 
notificació de la llicència (art. 181.1 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme).

Subvencions diverses

DEPARTAMEnT DE CULTURA I MITJAnS DE COMUnICA-
CIó – DIRECCIó GEnERAL DE COOPERACIó CULTURAL. 
SOL·LICITUD SUBVEnCIó CICLE MUSICAnT... 2009

Vista la convocatòria publicada al DOGC núm. 5339 de 
16 de març proppassat, per la qual es convoca concurs 
públic per a la concessió de subvencions a ajuntaments 
i ens públics municipals, per a programacions culturals 
que incloguin activitats de caràcter professional en l’àmbit 
de la música, que es duguin a terme durant l’any 2009, 
a municipis de Catalunya de menys de 8.000 habitants, 
d’acord amb les bases CMC/156/2008, de 3 d’abril, publi-
cada  al DOGC núM. 5115, de 21 d’abril.

Vist el dossier preparat per la comissió organitzadora del 
VI Cicle de música del país MUSICAnT..., que tindrà lloc 
a Campllong els dies 26, 27, 28 i 29 d’agost amb un pres-
supost de 34.000 €.

Atenent la bona acceptació del cicle en les passades 
edicions, els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat,  
acorden sol·licitar a la Direcció General de Cooperació 
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Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de la Comu-
nicació de la Generalitat de Catalunya, una subvenció en 
l’àmbit de les bases exposades. 

DIPUTACIó DE GIROnA. VI CICLE DE MúSICA DEL 
PAíS. MUSICAnT 2009. SOL·LICITUD SUBVEnCIó

Atès que els dies 25, 26, 27 i 28 d’abril de 2009 Camp-
llong celebrarà la VI edició del cicle de musica del país. 
MUSICAnT... 2009. 
Vist que el Musicant està dedicat íntegrament a la música 
catalana de totes les èpoques i potencia la programació 
d’obres de compositors catalans de tots els temps, recu-
pera partitures inèdites o poc conegudes, presenta una 
nova plataforma als intèrprets musicals dels països ca-
talans, ja que el repertori català està poc potenciat en la 
majoria de festivals de música d’arreu de la província, els 
reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden sol-
licitar a la Diputació de Girona un ajut econòmic a fons 
perdut per al finançament parcial de la VI edició del cicle 
de música del país MUSICAnT 2009. 

DIPUTACIó DE GIROnA. DIPSALUT. SUBVEnCIOnS A 
AJUnTAMEnTS PER A LA REDACCIó D’ESTUDIS I ME-
MÒRIES VALORADES D’ÀMBIT MUnICIPAL QUE TInGUIn 
PER OBJECTE L’ESTABLIMEnT DE PARCS URBAnS DE 
SALUT I D’ITInERARIS SALUDABLES. SOL·LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per la Diputació de 
Girona – DIPSALUT per a la redacció d’estudis i memò-
ries valorades d’àmbit municipal que tinguin per objecte 
l’establiment de parcs urbans de salut i d’itineraris saluda-
bles i de conformitat amb el seu contingut, l’alcalde pro-
posa  a la Junta de Govern i aquesta aprova sol·licitar a 
la Diputació de Girona - DIPSALUT un ajut per un import 
de 1.800.- € corresponents al 90% de les despeses de 
redacció de la memòria valorada “Planificació dels itine-
raris saludables i de parcs de salut de Campllong” segons 
pressupost d’honoraris presenta pel Consell Comarcal del 
Gironès d’import total 2.000 €

DIPUTACIó DE GIROnA. AJUDES I SUBVEnCIOnS DE 
L’ÀREA D’ACCIó SOCIAL I COOPERACIó AL DESEn-
VOLUPAMEnT. SOL·LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per l’àrea d’acció 
Social i cooperació al desenvolupament de la Diputació 
de Girona per a l’atorgament de subvencions als ajunta-
ments de les comarques Gironines per a projecte d’acció 
social i cooperació al desenvolupament (bases publica-
des al BOP núm. 9 de 15 de gener proppassat, els reu-
nits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden sol·licitar 
de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut segons 
detall que figura tot seguit i amb destinació al finançament 
parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi 
especifiquen.

Projectes d’acció social·atenció a la ciutadania
 
Concepte: Transport agrupat de residents a Campllong 
per al desplaçament els dimecres a Cassà de la Selva per 
accessibilitat al CAP, al mercat i altres serveis. 
Pressupost:  4.400 €  
Import de la Subvenció: 2.200 € (50%)
Condició: Comprometre’s aquesta Corporació a sufragar la 
part de la despesa no coberta per la subvenció interessada, 
amb càrrec al pressupost municipal d’aquest exercici.

DIPUTACIó DE GIROnA. AJUDES I SUBVEnCIOnS DE 
L’ÀREA DE PROMOCIó ECOnÒMICA I nOVES TECnO-
LOGIES. SOL·LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per l’àrea de Pro-
moció econòmica i noves Tecnologies de la Diputació de 
Girona mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
17 de febrer de 2009 per a l’atorgament de subvencions 
als ajuntaments de les comarques Gironines en base a 
la campanya d’ajudes a ajuntaments de menys de 5.000 
habitants per facilitat l’accés a les noves tecnologies, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
sol·licitar de la Diputació de Girona un ajut a fons perdut 
segons detall que figura seguidament i amb destinació 
al finançament parcial de les despeses i actuacions que, 
igualment, s’hi especifiquen. 

SUBVEnCIOnS ALS MUnICIPIS DE MEnyS DE 5000 
hABITAnTS PER FACILITAR L’ACCéS A LES nOVES 
TECnOLOGIES

Concepte: Renovació equips informàtics.
Pressupost:  4.800 €  
Import de la Subvenció: 3.000 €.  
Condició: Comprometre’s aquesta corporació a sufragar 
la part de la despesa no coberta per la subvenció inte-
ressada, amb càrrec al pressupost municipal d’aquest 
exercici.

DIPUTACIó DE GIROnA: DIFUSIó GRATUÏTA DE 
LA FIRA A MITJAnS DE COMUnICACIó ESCRITA I 
RADIOFÒnICA

Vista la comunicació tramesa per la Diputació de Gi-
rona, donant a conèixer la proposta elaborada amb la 
intenció d’afavorir la difusió de les fires i festes que 
celebrem els municipis gironins, els reunits, prèvia de-
liberació, manifesten interès de gaudir de la possibilitat 
exposada i, en aquest sentit, per unanimitat acorden 
manifestar al Sr. President de la Diputació de Girona, 
conformitat i acceptació de la proposta al·ludida i sol-
licitar la inserció gratuïta d’anuncis de suport referits a 
la Fira de Primavera d’aquest municipi que tindrà lloc 
els dies 18 i 19 d’abril propers, en les condicions deta-
llades en l’escrit al·ludit.
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DIPUTACIó DE GIROnA. SUBVEnCIOnS PER A In-
VERSIOnS En BénS MOBLES I D’EQUIPAMEnT CUL-
TURALS I ESCènICS. SOL·LICITUD

Vista la convocatòria d’ajuts formulada per l’àrea de cultu-
ra i acció social de la Diputació de Girona mitjançant reso-
lució plenària de 19 de febrer de 2008 per a l’atorgament 
de subvencions als ajuntaments de les comarques gironi-
nes per a béns mobles i d’equipament cultural i escènics, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden 
sol·licitar de la Diputació de Girona els ajuts a fons perdut 
que figuren relacionats en l’annex que segueix i amb des-
tinació al finançament parcial de les despeses i actuaci-
ons que, igualment, s’especifiquen a continuació:

Concepte: compra mobiliari (taules),  millora sistema d’àu-
dio i vídeo i adequació serveis. 
Pressupost: 7.000 € 
Import de la Subvenció: 3.500 € (50%) 
Condició: Comprometre’s aquesta corporació a sufragar la 
part de la despesa no coberta per la subvenció interessada, 
amb càrrec al pressupost municipal d’aquest exercici.

GEnERALITAT DE CATALUnyA. DEPARTAMEnT DE 
MEDI AMBIEnT I hABITATGE – DIRECCIó GEnE-
RAL DE QUALITAT AMBIEnTAL. SUBVEnCIó PER 
A ACTUACIOnS D’ORDEnACIó AMBIEnTAL DE LA 

IL·LUMInACIó ExTERIOR. SOL·LICITUD COnVO-
CATÒRIA Any 2009

Vista la resolució MAh/531/2009, de 124 de febrer publi-
cada al DOGC núm. 5332, del 5 de març, per la qual es fa 
pública convocatòria per a la realització d’actuacions d’or-
denació ambiental de la il·luminació exterior corresponent 
a l’any 2009, els reunits, prèvia deliberació i per unanimi-
tat, sol·licitar acollir-se a la convocatòria del Departament 
de Medi Ambient i habitatge per a la realització d’actuaci-
ons d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior amb 
els imports que tot seguit s’indiquen: 
Pressupost total obra:     23.294,25 €  100 % 
Subvenció sol·licitada:   11.647,12 €  50 %
Aportació Ajuntament:   11.647,13 €  50 %

BOnIFICACIOnS PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
SÒLIDS URBAnS

Vistes les sol·licituds presentades per diversos veïns del 
municipi per tal d’optar a les bonificacions previstes en 
l’art. 5è de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa 
per la recollida de residus sòlids urbans, els reunits prèvia 
deliberació i per unanimitat acorden atorgar les bonificaci-
ons sol·licitades que tot seguit es detallaran sobre la base 
de l’art. 5è de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la 
taxa per la recollida de residus sòlids urbans.

nOm BOnIF. € BOnIF. %
Alberti Comas, Miquel ....................... 37,50 .....................
Alsina Torrent, Ramon ...................... 40,00 .....................
Asukiki Food And Drink, S.L. .......... 205,00 .....................
Badosa Morató, narcís ..................... 25,00 .....................
Bagudanch Taberner, Anna ............... 65,00 .....................
Barnés Darna, Montserrat ................. 77,50 .....................
Barrera Miquel, Miquel ...................... 25,00 .....................
Barris Cufí, Jordi ............................... 40,00 .....................
Bautista Roura, J. Marc .................... 25,00 .....................
Besalú Triola, Miquel ................................................50%
Borrell Matas, Àngela  ...................... 77,50 .....................
Borrell Miquel, Agustí ........................ 37,50 .....................
Borrell Miquel, Agustí ........................ 40,00 .....................
Bou Vidal, Vicens .............................. 65,00 .....................
Bou Vidal, Vicens .............................. 65,00 .....................
Can Feliu De Campllong, S.L. ........ 330,00 .....................
Can Sureda, S.L. .............................. 25,00 .....................
Can Sureda, S.L. .............................. 25,00 .....................
Can Sureda, S.L. .............................. 25,00 .....................
Can Sureda, S.L. .............................. 65,00 .....................
Can Sureda, S.L. .............................. 25,00 .....................
Carrera Llinàs, Alexandre ................. 77,50 .....................
Carreras Cortés Eliseu ..................... 65,00 .....................
Carreras Matas, Pere ....................... 65,00 .....................
Clos Guix, Eulàlia ............................. 40,00 .....................
Codina Comas, xavier ...................... 77,50 .....................
Currius Codina, Josep  ..................... 77,50 .....................

nOm BOnIF. € BOnIF. %
Currius Codina, Josep  .............................................50%
Currius Codina, M. Àngels ................ 37,50 .....................
Deu Bell-Lloch, Albert ....................... 37,50 .....................
Deu Mallorquí, Josep M. ................... 25,00 .....................
Deu Mallorqui, Josep M. ................... 25,00 .....................
Fabrellas Duch, Josefina .................. 25,00 .....................
Fabrellas Lloveras, Teresa ........................................50%
Fabrellas Massegur, Josep ............... 25,00 .....................
Felip Campleny, Eduard .................... 25,00 .....................
Felip Campleny, Eduard ............................................50%
Figueres Falgas, Ricardo .................. 37,50 .....................
Franch Gumbau, Jordi ...................... 37,50 .....................
Freixas I Freixas, S.L. ....................... 25,00 .....................
Freixas Vilardell, Lluis ....................... 65,00 .....................
Frigola Font, Jordi ............................. 77,50 .....................
Frigolé Esteva, Dionís ....................... 77,50 .....................
Frigola Esteva, Dionís ....................... 65,00 .....................
Frigola Esteva, Dionís ....................... 65,00 .....................
Gómez Muñoz, Maximiliano .............. 25,00 .....................
González Pedret J. Lluís ................... 65,00 .....................
González Pedret J. Lluís ................... 25,00 .....................
Grassot Bayó, Àngela ...............................................50%
Gumbau Artau, Lluís ......................... 65,00 .....................
Gumbau Besalú, Joaquim .........................................50%
Gumbau Besalú, Josep .............................................50%
Gumbau Esteve, Jordi ...................... 25,00 .....................
Gumbau Vila, Joan ........................... 65,00 .....................
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nOm BOnIF. € BOnIF. %
hereu Gafarot, Dèlia ......................... 25,00 .....................
Importacions náuticas, Sa ................ 25,00 .....................
Lamiel Camarassa, Jordi .................. 37,50 .....................
Llinàs Amon, Lluís ............................. 25,00 .....................
Lloveras Castelló, Jordi .................... 37,50 .....................
Malet Prat, Immaculada .................... 77,50 .....................
Massó Arnau, Josep ......................... 65,00 .....................
Maurici Gelma, Pilar .................................................50%
Maymi Carol, Joan ....................................................50%
navas Alcalde, Rafel ......................... 25,00 .....................
nierga Costa, Pere ........................... 25,00 .....................
Olea Lahuerta, Ion.Koldo .................. 37,50 .....................
Oliveras Genover, Angelina .............. 37,50 .....................
Pol Torroella, Carmen ...............................................50%
Porras Arjona, Diego ......................... 40,00 .....................
Prado Sánchez, José ........................ 25,00 .....................
Puig Bagué, M. Dolors ...................... 25,00 .....................
Puigdevall Tarrés, Salvador .............. 25,00 .....................

nOm BOnIF. € BOnIF. %
Restaurant Can xiquel, S.L. ............. 40,00 .....................
Roqueta Johe, Joaquín ..................... 25,00 .....................
Roqueta Masferrer, Josep ................. 65,00 .....................
Rosselló Garriga, Joan ..................... 77,50 .....................
Rubirola Borrell, Fco. ........................ 25,00 .....................
Sais Casanovas, Anna M. ................. 40,00 .....................
Sais Sureda, Josep ...................................................50%
Serra Jubany, narcís ........................ 37,50 .....................
Serra Roqueta, Joaquim ................... 77,50 .....................
Serra Serra, Anna ............................. 40,00 .....................
Serra Serra, Anna ............................. 40,00 .....................
Solench Sagrera, Pere...................... 37,50 .....................
Solench Tornes, Judit........................ 37,50 .....................
Tauleria Solans, Josep ...................... 40,00 .....................
Valls Creus Jordi ............................... 65,00 .....................
Vila Campeny, Lluis ..................................................50%
xavier Alsina, S.A. ............................ 25,00 .....................
xavier Alsina, S.A. ............................ 25,00 .....................

RESOLUCIó COnTRA LA LIQUIDACIó D’UnA PLUSVÀLUA

En data 30 de desembre de 2008 es realitza a la Sra. Jo-
aquina Mallorquí i Vila la liquidació núm. 2/2008 i 3/2008 
de la plusvàlua en virtut d’una compravenda efectuada en 
data 07 d’agost de 2007.

En data 23 de febrer de 2009 la Sra. Joaquina Mallorquí i 
Vila presenta recurs de reposició al·legant que el que s’ha 
transmès és de caràcter rústic i que per tant no és d’apli-
cació la liquidació de la plusvàlua per entendre aquesta 
relacionada amb els terrenys de naturalesa urbana.

En data 04 de març la secretària emet informe jurídic, vist 
el qual la Junta de Govern acorda desestimar el recurs 
de reposició interposat per la Sra. Joaquina Mallorquí i 
Vila contra la resolució de liquidació de la plusvàlua núm. 
2/2008 i 3/2008, segons l’informe jurídic emès per la Se-
cretària de la Corporació

ADJUDICACIó DE LES OBRES D’URBAnITZACIó DE 
LA ZOnA D’hABITATGES 

Atenent els tràmits efectuats de conformitat amb l’acord 
adoptat per aquest òrgan corporatiu en sessió del prop-
passat dia 26 de febrer de 2009, de convocatòria de con-
curs públic pel procediment negociat sense publicitat per 
a l’execució de les obres d’urbanització de la zona habi-
tatges socials i equipaments de Campllong a càrrec del 
Fons Estatal d’Inversió Local.

Vista la proposta elevada per la Mesa de contractació de-
signada, en el sentit que s’adjudiqui la concessió a favor 
COnSTRUCCIOnS MIQUEL MAS, S.L. que ha concorre-
gut a la licitació.

Examinada, doncs, la documentació que figura a les actuaci-
ons i de conformitat amb la proposta indicada, a l’empara del 
que determinen els arts. 135 i D.A. 2a de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, l’alcalde proposa al Ple i aquest aprova adju-
dicar provisionalment a favor de COnSTRUCCIOnS MIQUEL 
MAS, S.L., nIF B-17983982, l’execució de les obres d’urbanit-
zació de la zona habitatges socials i equipaments de Camp-
llong, amb compromís de les millores proposades, i també de 
les obligacions contingudes en el plec de condicions jurídic 
administratives i econòmiques regulador de l’execució aprovat 
per la Corporació en data 26 de febrer d’enguany.

Despatx ordinari

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

Del Consell Comarcal del Gironès, de tramesa del resum 
estadístic del servei de recollida de gossos i gats abando-
nats a la comarca durant l’any 2008. 

Del Sr. xavier Fuertes i Mateu i com a representant de 
l’entitat EQUSOS-ASSOCIACIó En DEFEnSA I AJUDA 
AL CAVALL, per sol·licitar la col·laboració de l’Ajuntament 
per cercar unes instal·lacions per a l’entitat. 

De la Diputació de Girona, de tramesa d’un llibret de les 
activitats d’educació ambiental destinades a la gent gran 
(Redescoberta). 

De la Generalitat de Catalunya del departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Secretaria de Joventut, de trame-
sa de la col·lecció Aportacions editada per la Secretaria de 
Joventut i que té com a tema en comú l’estudi del procés 
d’emancipació dels joves. 
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De la Diputació de Girona d’agraïment per la participació i 
suport donat pels treballs de confecció de l’estudi de viabili-
tat d’un tramvia intercomarcal a les comarques gironines.

L’alcalde comenta la necessitat de sol·licitar a l’ATM, a tra-
vés del Consell Comarcal del Gironès que, quant a la in-
tegració tarifària, Campllong sigui incorporada com a zona 
de pont entre la zona 1 i la zona 7, ja que la proximitat de 
Campllong amb la Ciutat de Girona és inferior a altres que 
hi estan assignats, i per altra banda, Campllong no pot 
tenir una zona diferent a la de Cassà de la Selva, ja que 
és una de les destinacions on majoritàriament es realitzen 
els desplaçaments, alhora de demanar a la mateixa insti-
tució que endegui una campanya per fomentar el transport 
públic al polígon industrial de “Les Ferreries” i millorar la 
situació de la parada actual, a peu de la carretera C-25, 
situant-la a l’interior del polígon. I per últim, sol·licitar que 
el servei sigui tots els dies de la setmana, ja que és in-
comprensible de poder conscienciar la gent que utilitzi el 
transport públic si els dies de festa no en disposen, i és 
possible una reducció de les freqüències de pas durant 
els dies festius. 

Junta de Govern 
del 16 d’abril de 2009

Aprovació, disposició i ordenació de despeses diverses

Se sotmet a la consideració dels regidors assistents la 
relació de factures de data 16.04.2009, per import de 
29.520,76 € 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.

Vista la documentació tramesa pel Consell Comarcal del Gi-
ronès per detallar les despeses que a continuació s’indicaran, 
els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat, acorden:

Aprovar i disposar el pagament de l’import següent:

1.074,68 €, corresponent als honoraris de la direcció de 
l’obra titulada “Enllumenat públic al Veïnat de l’Església, 
camí de l’Església i remodelació zona de l’Església” (Ref. 
09/005).
 1.397,22 €, corresponents als honoraris de la direcció de 
l’obra titulada “Ruta verda a Campllong” (Ref. 09/006).
288,60 €, corresponents a la redacció de les memòries 
valorades titulades “Consultori mèdic” i “Ampliació de 
l’Ajuntament” (Ref. 09/025).
1.397,80 €, corresponents a la redacció del projecte i el 
Pla de seguretat i salut titulat “Urbanització zona d’habi-
tatges socials i equipaments” Ref. 09/027). 

Subvencions diverses

DIPUTACIó DE GIROnA. SOL·LICITUD SUBVEnCIó 
DEL FOnS DE COOPERACIó CULTURAL LOCAL COn-
VOCATÒRIA Any 2009

El Sr. Alcalde dóna compte de la sol·licitud realitzada en 
data 14 d’abril proppassat, referent a la destinació de l’im-
port de 5.477,82 € atorgat per la Diputació de Girona cor-
responents a la subvenció del Fons de cooperació cultural 
local. Concretament, l’import esmentat es destinarà a les 
activitats que regularment i de forma estable es realitzen 
cada any, les quals dinamitzen i apropen la cultura al muni-
cipi, fomenten l’interès social i promouen la participació.  

Catàleg d’arts en viu escènics: L’Ajuntament de Camp-
llong participa en el projecte engegat pel Consell Comar-
cal del Gironès ESCEnARIS 2009 amb la representació 
de 5 obres destinades a tots els públics.

Foment de la lectura: Donant continuïtat a les accions 
realitzades els darrers anys, és dotarà la Biblioteca/sala 
de lectura del Local Social d’un lot de llibres destinat al 
públic infantil i juvenil, i també s’adquiriran els anuaris o 
fascicles nous de les col·leccions iniciades anys anteriors. 
En referència amb les subscripcions, se seguiria amb la 
mateixa línia de les anualitats passades amb revistes i di-
aris d’interès variat i les col·leccions de llibres. 

Dinamització cultural a les biblioteques: Per al públic 
petit es programaran diverses explicades de contes, ta-
llers de jocs i de circ i introducció al teatre a la Sala Po-
livalent del Local Social. Per al jovent s’organitzaran dos 
divendres de concert al Local Social per potenciar grups 
musicals joves. Per als més grans del municipi, s’han pre-
vist diversos tallers de memòria i sessions de ball cada 
15 dies i regularment excursions per algun racó d’interès 
cultural de Catalunya. 

Edició butlletí municipal: s’editaran 4 números del butlle-
tí “El gra i la palla” de Campllong, per tal d’apropar i donar 
a conèixer als veïns l’activitat i treball de l’Ajuntament. 

Activitats culturals diverses: Aquí hi recollim les activi-
tats realitzades per nadal: representació de la nit de na-
dal, visita del Patge Reial, cavalcada de Reis, concert de 
nadal i un recital de poesia. Carnestoltes: ajut a la com-
parsa en la qual hi participen unes 100 persones. Es pro-
gramen regularment caminades per diverses zones de les 
Gavarres o municipis veïns d’interès. La Festa Major té 
lloc el quart cap de setmana d’agost. Organització de la 
caminada popular pel municipi oberta a tothom amb dos 
recorreguts, llarg i curt. 

Els reunits es donen per assabentats del contingut de la 
sol·licitud presentada esmentada anteriorment. 
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RETARD En LES OBRES DELS hABITATGES SOCIALS 

En data 19 de març la Societat Municipal CAMPLLOnG 
InICIATIVES, SAU, va sol·licitar a la societat mercantil 
RUBAU-TARRES, SA, una justificació sobre la demora en 
l’execució de les obres de construcció dels 10 habitatges. 

En data 3 d’abril, RUBAU-TARRéS, SA, comunica a 
l’Ajuntament que el retard és causat per les abundants i 
constants pluges dels mesos març, abril i maig de 2008 i 
que van retardar l’obertura i reomplert dels fonaments, i 
proposen una nova data de finalització dels treballs per al 
29 de maig de 2009.

Els reunits es donen per assabentats i acorden transme-
tre la comunicació esmentada a la companyia CAMP-
LLOnG InICIATIVES, SAU per al seu coneixement i als 
efectes oportuns. 

xARxA LOCAL DE TRIBUTS DE LA DIPUTACIó DE GIROnA

Vistos els comptes de recaptació de tributs municipals 
corresponents a l’exercici de 2008 presentat per la xarxa 
Local de Tributs de la Diputació de Girona –xALOC. 

Examinada detingudament la documentació aportada i 
trobant-la conforme amb les dades que consten en aquest 
Ajuntament respecte de la seva gestió.

Per tot el que s’ha exposat, els reunits prèvia deliberació i per 
unanimitat acorden aprovar el compte de recaptació de tributs 
municipals corresponents a l’exercici de 2008 lliurats per la 
xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona –xALOC–, el 
resultat resumit del qual és el que segueix:
Valor pendent inicial ...................................... 17.370,97 €
Càrrecs rebuts ............................................ 206.166,95 €
Càrrecs liquidacions ..................................... 18.982,70 €
Càrrecs no contrets ............................................... 0,00 €
Autoliquidacions ...............................................2.070,11 €
Total càrrecs .............................................. 247.799,54  €
Baixes ............................................................. 2.323,91 €
Ingressos  ................................................... 235.021,07 €
Pendent a 31/12/2008 .................................. 10.454,56 €

ADJUDICACIó DEFInITIVA DEL BAR

Atenent els tràmits efectuats de conformitat amb l’acord 
adoptat per aquest òrgan corporatiu en sessió del prop-
passat dia 05 de febrer de 2009, de convocatòria de con-
curs públic pel procediment obert per a la concessió ad-
ministrativa per a gestió i explotació del bar-restaurant del 
Local Social d’aquest municipi.

Vist que en data 5 de març es va acordar, mitjançant 
sessió plenària, l’adjudicació provisional a favor de la 
Sra. Mercedes Fernández Plaza, amb el requeriment 

d’aportació del certificat d’obligacions tributàries de la 
seguretat social i la constitució de la garantia definiti-
va per tal d’elevar a definitiu l’adjudicació provisional. 
En l’acord s’establia la possibilitat de delegació per a 
l’elevació de provisional a definitiva de l’adjudicació a la 
Junta de Govern Local.

Atès que en data 17 de març la Sra. Mercedes Fernán-
dez Plaza va presentar l’aval bancari de cobertura de la 
garantia definitiva.

Atès que el certificat  d’obligacions tributàries de la Se-
guretat Social ja es va aportar amb les pliques correspo-
nents en data 27 de febrer de 2009.

Examinada, doncs, la documentació que figura a les 
actuacions i de conformitat amb la l’adjudicació provi-
sional, l’alcalde proposa a la Junta de Govern i aques-
ta aprova adjudicar definitivament a favor de la Sra. 
Mercedes Fernández Plaza la concessió administrativa 
per a la gestió i explotació de l’espai destinat a bar-
restaurant del Local Social de Campllong, amb subjec-
ció a l’oferta i compromís per ella formulada, així com 
a les obligacions contingudes en el plec de condicions 
jurídic administratives i econòmiques regulador de la 
concessió aprovat per la Corporació en data 5 de fe-
brer d’enguany.

ADJUDICACIó DEFInITIVA DE LES OBRES DE LA 
ZOnA D’hABITATGES SOCIALS

Atenent els tràmits efectuats de conformitat amb l’acord 
adoptat per aquest òrgan corporatiu en sessió del prop-
passat dia 26 de febrer de 2009, de convocatòria de con-
curs públic pel procediment negociat sense publicitat per 
a l’execució de les obres d’urbanització de la zona habi-
tatges socials i equipaments de Campllong a càrrec del 
Fons Estatal d’inversió Local.

Vista la proposta elevada per la Mesa de contractació de-
signada, en el sentit que s’adjudiqui l’execució de l’obra 
a favor de l’empresa “Construccions Miquel Mas, SL” que 
ha concorregut a la licitació i la posterior adjudicació pro-
visional per sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
de data 19 de març de 2009.

Atès la base 13a del plec de clàusules, l’adjudicatari 
tindrà 15 dies hàbils, des de la notificació de l’adjudi-
cació provisional, per aportar el certificat d’obligacions 
tributàries de seguretat social, constituir la garantia 
definitiva i posteriorment es realitzarà l’adjudicació de-
finitiva.

Atès que en data 14 d’abril de 2009 l’empresa “Cons-
truccions Miquel Mas, SL” presenta amb nRE 370 la 
documentació requerida, l’alcalde proposa a la Junta de 
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Govern Local i aquesta aprova adjudicar definitiva-
ment a favor de “Construccions Miquel Mas, SL”, nIF 
B-17983982, l’execució de les obres d’urbanització de 
la zona habitatges socials i equipaments de Camp-
llong, amb compromís de les millores proposades així 
com de les obligacions contingudes en el plec de con-
dicions jurídic administratives i econòmiques regulador 
de l’execució aprovat per la Corporació en data 26 de 
febrer d’enguany.

DETERMInACIó DEL COORDInADOR DE SEGURE-
TAT I SALUT DEL PROJECTE DE LA URBAnITZACIó 
DE LA ZOnA D’hABITATGES SOCIALS  

Un cop adjudicat l’execució del projecte de la urba-
nització de la zona habitatges socials i equipaments 
aprovat definitivament en data 13/02/2009 hi ha l’obli-
gació legal de designar un coordinador en matèria de 
seguretat i salut d’acord amb el que preveu el RD. 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres 
de construcció. 

Per tant, es preveu la necessitat de sol·licitar al Con-
sell Comarcal del Gironès la assistència tècnica per 
a l’exercici de les funcions de direcció i control de les 
obres i  coordinació de seguretat i salut de l’obra.

Es proposa, per tant, sol·licitar al Consell Comarcal del 
Gironès l’assistència tècnica per a l’exercici de les fun-
cions de direcció i control de les obres i  coordinació de 
seguretat i salut  de l’execució de l’obra d’urbanització 
de la zona habitatges socials i equipaments de Camp-
llong, atenent les obligacions fixades al RD 1627/1997, 
de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construc-
ció i, en aquest sentit, sol·licitar els professionals se-
güents: Manel Alemany i Masgrau, arquitecte i Ferran 
de Toro Perpinyà, arquitecte tècnic.

Despatx ordinari

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

De la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la in-
formació del Departament de Governació i Administraci-
ons Públiques de la Generalitat de Catalunya, per informar 
de diversos convenis amb les principals empreses de te-
lecomunicació per tal de crear un canal exclusiu i prioritari 
d’atenció a les administracions locals. 

De l’àrea de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Gi-
rona, de tramesa del document “Proposta d’actuacions de 
foment i restauració de la connectivitat multifuncional entre 
el Massís de les Guilleries, el massís de les Gavarres i el 

Massís de l’Ardenya” per tal que les infraestructures no 
aïllin els espais natural protegits que portaria a una pèrdua 
de biodiversitat.

L’alcalde comenta que el Consell Comarcal del Gironès 
està iniciant els treballs de redacció del projecte de l’obra 
del “Pla de camins comarcals 6a fase” pel PUOSC 2011 
i que cal confirmar la inclusió de l’obra d’arranjament del 
“Camí de la Bruguera a Cassà pel veïnat de Llebrers”, se-
gons escrit tramés el passat 24 de març (nRE 317), un cop 
confirmat es presentarà una memòria valorada de l’import 
aproximat del projecte, de la part subvencionada i la part 
corresponent a l’Ajuntament i una vegada d’acord se sig-
narà el corresponent conveni de col·laboració per dur a 
terme el projecte i les obres. 

Els reunits comenten la proposta i acorden confirmar al 
Consell Comarcal del Gironès la inclusió de l’obra “Camí 
de la Bruguera a Cassà pel veïnat de Llebrer” en el Pla de 
Camins comarcals 6a fase pel PUOSC 2011. 

El Sr. xavier Esteva comenta la seva assistència a la re-
unió informativa mantinguda el passat dia 15 al CAP de 
Cassà de la Selva juntament amb els representants dels 
altres municipis que composen l’ABS.

El mateix regidor segueix comentant que es posarà en 
contacte amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva per tal 
de concretar el projecte RECICLATExT i concretar les ac-
cions i costos que això representarà per a l’Ajuntament de 
Campllong. En aquest sentit es comenta l’escrit tramès per 
l’Ajuntament de Cassà en data d’avui referent a l’aprova-
ció per part de la Junta de Govern del passat dia 2 d’abril 
del protocol de funcionament Educació primària, 1r a 6è.  

Seguidament, el Sr. Gumbau comenta la reunió mantingu-
da recentment amb els serveis socials per tal de fer balanç 
de les accions realitzades i sobretot remarca la proposta 
realitzada que el personal que realitza els serveis es des-
placi dues hores setmanals a fer l’assistència al municipi de 
Campllong, comenta que s’ha de concretar els dies i hores i 
aprofita per palesar la importància d’aquest canvi per donar 
un servei més ràpid i eficaç als veïns de Campllong. 

Per acabar, el Sr. Alcalde comenta als assistents de con-
vocar la reunió informativa anual adreçada a tots els veïns 
de Campllong per al proper dissabte dia 9 de maig. 

Ajuntament 
de Campllong

Trobareu aquesta i molta més informació a:
www.campllong.com
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La vida del poble

Obres municipals i acció del Consistori
nOVA DIRECCIÓ DEL BAR 

DEL LOCAL SOCIAL 

El dia 6 d’abril la nova direcció 
del Bar-Restaurant del Local So-
cial, a càrrec de la Mertxe Fer-
nàndez, va inaugurar una nova 
etapa desprès d’haver-se resolt 
el concurs per a l’adjudicació de 
la gestió del servei. 

Aprofitant també l’entrada del 
bon temps, aquest any el Bar tin-
drà un espai destinat a terrassa 
per gaudir a l’aire lliure. 

A CAmPLLOnG RECOLLIm L’OLI VEGETAL DOmèSTIC

Recordem a tots els veïns que poden passar per l’Ajunta-
ment a buscar una ampolla per tal de poder recollir l’oli de 
cuina usat i l’oli de les llaunes de conserva. Cal guardar-ho 
a les garrafes que regalem i un cop plena anar a portar-la 
a la deixalleria. 

Què se’n fa de l’oli?
Gràcies a les noves tecnologies podem transformar aquest 
oli vegetal usat en un combustible biològic. Aquesta mena 
de combustibles contribueixen a reduir la contaminació at-
mosfèrica i el consum de combustibles fòssils, i convertei-
xen els olis vegetals usats en un carburant biodegradable, 
sense competir amb les plantacions vegetals alimentàries.

Sabíeu que... 
Comentem també que s’han repartit galledes a la zona ur-
bana per a la correcta gestió de la fracció orgànica dels 

residus domèstics, així que, tots aquells que en necessiteu 
o els habitatges dels disseminats, els podeu sol·licitar a 
l’Ajuntament. 

VEnDA PARCEL·LES

L’Ajuntament de Campllong posa a la verda set parcel·les 
de sòl industrial al polígon industrial “Les Ferreries”, al car-
rer camí vell de Riudellots. 
Parcel·la A  1.007,65 m2 Preu: 175.469,49 €
Parcel·la B  577,85 m2 Preu: 125.807,09 €
Parcel·la C 606,00 m2 Preu: 135.488,05 €
Parcel·la D 634,00 m2 Preu: 143.791,20 €
Parcel·la E 662,10 m2 Preu: 150.164,28 €
Parcel·la F 700,80 m2 Preu: 158.941,44 €
Parcel·la G 881,60 m2  Preu: 197.678,88 €

Tota la informació la podeu trobar a la web: 
www.campllong.cat
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SEnyALITzACIÓ hORITzOnTAL ALS CARRERS DE CAmPLLOnG

En aquests darrers dies s’han dut a terme treballs de mi-
llora en la senyalització horitzontal del carrer Sant Jordi i 
dels passos elevats del veïnat de la Bruguera. 

Al carrer Sant Jordi s’han ordenat els aparcaments en 
una sola banda per tal d’evitar els aparcaments desorde-
nats que venien succeint fins ara. 

hABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

Les obres de construcció dels habi-
tatges de protecció oficial estan qua-
si finalitzades, igualment ja s’han re-
alitzat els tràmits d’adjudicació dels 
tres habitatges de lloguer i s’espera 
que properament es pugui dur a ter-
me l’acte d’entrega de les claus als 
nous propietaris, previs els tràmits 
pertinents. 

També s’han iniciat les obres d’UR-
BAnITZACIó ZOnA D’hABITATGES 
SOCIALS I EQUIPAMEnTS (soterra-
ment serveis i execució de voreres) 
del fons estatal. 

REUnIÓ AnUAL DELS VEïnS DE CAmPLLOnG

El passat dia 9 de maig va tenir lloc la 
reunió anual adreçada a tots els veïns 
de Campllong. 

Els assistents a la reunió van poder fer 
una repassada a les actuacions i pro-
jectes realitzats pel consistori durant 
el darrer any, a càrrec dels regidors i 
l’alcalde, i també es van exposar les 
previstes per a aquest any 2009. 

Igualment, els assistents van tenir 
l’oportunitat de participar de manera di-
recta en el pressupost municipal i decidir 
el destí de 18.000 €.
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Activitats diverses
CARnESTOLTES

Com ja és usual, el mes de febrer està 
animat pels caps de setmana de Car-
nestoltes en els municipis d’arreu. 

Els carrers s’omplen de comparses 
i confeti i, aquest any, Campllong es 
va transformar en l’equip de rugbi 
“CRACK’S”, amb les seves correspo-
nents animadores. 

InAUGURACIÓ DE L'ESGLéSIA

El passat dia 24 de maig es van inaugurar les obres 
de rehabilitació de l’església parroquial de Campllong 
que s'havien iniciat l’any 2004 i amb les quals s’han 
pogut rehabilitar les golfes, el teulat, les façanes, el 

campanar i el mur exterior de l'església. Cal agrair el 
seu suport a les institucions, a la parròquia i a tots els 
particulars i empreses que hi han col·laborat econò-
micament.
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TEATRE  ESCEnARIS
Durant aquests mesos, el cicle de teatre Escenaris ha 
continuat oferint teatre de casa i de qualitat. Companyies 
professionals catalanes ens han ofert tres obres de teatre, 
dues per a mainada i una per a adults. 
El mes de març va venir la companyia xip xap a representar 
l’obra “Els músics de Bremen”. L’èxit va ser rotund, un cente-
nar de persones es van arribar al Local Social per gaudir tot 
observant i cantant amb els actors durant gairebé una hora.

A l’abril ens van visitar la companya Trukitrek amb l’obra 
de teatre per a adults hôtel Crab. Amb una posada en es-
cena i escenografia impecable, uns titelles amb el cap i les 
mans de persona ens van sorprendre a tots amb la seva 
gestualitat i bon humor. 

I l’última obra de tot, el cicle va ser per a públic familiar, en 
el qual la companyia Mag Fèlix va sorprendre el públic amb 
trucs espectaculars i en fer-los participar de l’espectacle. La 
mainada també en va sortir ben contenta, unes ajudants del 
mag transformaven cada nen i nena en diferents personat-
ges tot pintant-los la cara amb una tècnica realment bona. 

La jove veïna 
de Campllong, 
Cristina Lamiel, 
pintada de gateta 

CASAL DELS JUBILATS
Aviat farà dos anys que els jubilats del poble decidiren for-
mar el Casal de Jubilats de Campllong. Des d’ençà, cada 
dimarts a la tarda uns quants membres del casal vénen a 
passar la tarda al Local Social. Tant si és el sant d’un com 
l’aniversari de l’altre, els jubilats sempre estan a punt per 
fer un bon berenar i celebrar amb els veïns i amics un dia 
especial. I si no és el sant de ningú, tranquils, ja trobarem 
un altre motiu per fer una bona coca, un bon flam, format-
ge, embotit casolà, galetes... I és que si una cosa s’aprèn 
amb l’edat és a aprofitar el temps!

SORTIDA A LA JOnQUERA
El passat dijous 21 d’abril, un grup de 30 jubilats de Camp-
llong va fer una sortida a la Jonquera. 

A les 9 h sortiren de Campllong en direcció al Centre d’in-
formació de l’Albera, on van poder observar a través d’un 
audiovisual tota la fauna i flora del Paratge natural de l’Al-
bera. Tot seguit, van anar al Museu Memorial de l’Exili, on 
una noia els va explicar part de la història que hi ha recolli-
da en imatges en el museu. 

Un cop acabada la visita, i ja essent l’hora de dinar, l’au-
tocar els va dur fins al Buffet Lliure Escudero. Allà ja els 
esperaven amb la taula parada i amb un gran assortit de 
plats per menjar-ne tant com un volgués o pogués. 

Cap a quarts de quatre, i amb la panxa plena, es dirigiren 
fins a les Caves Oliveda. Amb un viatge amb una mica 
de contratemps, arribaren a lloc, on ja els esperaven per 
fer-los una visita guiada per les caves i pel Museu de les 
Aixetes. 

En marxar, a cada persona li van regalar un pack amb 3 
ampolles de vi, una de vi blanc, una de vi rosat i una de vi 
negre. Tot un detall. 
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TALLER DE mEmòRIA

Grup de senyores del Taller de memòria. A dalt a l’esquerra, 
la psicòloga. 

CURSOS DEL LOCAL

Fem gimnàstica amb el nostre cervell per prevenir i millo-
rar les capacitats mentals, tot passant-ho bé. Els tallers de 
memòria són un instrument que, mitjançant la pràctica d’ac-
tivitats mentals, permet que les persones grans agilitin els 
processos cerebrals que faciliten el record i la cognició. 

Un any més, i com a segona edició, l’Ajuntament de Camp-
llong, conjuntament amb el Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt, ha realitzat un taller de memòria de 10 ses-
sions d’una hora. Cada dijous, de 18 h a 19 h, una dotze-

na d'àvies del poble, totes dones, van fer anar el cervell 
a través de diferents exercicis de la mà de l’Anna Belén 
Garrancho, la psicòloga que portava el grup. Un any més 
tothom va quedar molt content, tant, que ho van celebrar 
amb un bon berenar!

Una imatge de les participants del curs durant el berenar de 
cloenda.

Aquest any hem incorporat nous cursos promoguts per veïns i veïnes del poble. Les propostes s’han valorat i 
hem intentat buscar els professors adients, de qualitat i propers a Campllong. Aquests nous cursos són el curs 
de Teatre infantil i classes de conversa en anglès (nivell 1 i nivell 2), i tots tres han tingut una bona acollida.

Curs de conversa en anglès (Nivell 1) Curs de conversa en anglès (Nivell 2)
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El curs escolar s’acaba i amb ell els diferents cursos del local social. Per això hem volgut donar constància a través 
d’imatges del gran ventall d’activitats que ofereix el local, com també dels seus usuaris, ja que sense ells res de tot això 
no seria possible. Esperem poder seguir oferint noves edicions dels cursos i activitats al setembre i, si ens feu arribar les 
vostres propostes, farem mans i mànigues per dur-les a terme. 

Classes de repàs. Curs de gimnàs de manteniment

Curs de gimnàs de manteniment

Curs de teatre. Classes d'internet per a gent gran
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Ple fins a vessar a la Fira de Campllong
31.500 VISITAnTS A LA FIRA DE REFERènCIA DE LES COmARQUES GIROnInES

La Fira Comarcal de Primavera de Campllong es consolida com a referent del món rural 
i també en centre neuràlgic de les novetats comercials multisectorials catalanes.

Tot i l’amenaça de pluja prevista per al cap de setmana, a 
Campllong no va caure ni una gota. Aquest fet va permetre 
que es poguessin portar a terme totes les activitats previs-
tes i que el nombre de visitants hagi estat una xifra rècord. 
Durant els dos dies de fira hi ha hagut una gran afluència 
de visitants que han pogut gaudir tant de la fira multisec-
torial, com de les diferents activitats organitzades. Els visi-
tants omplien durant bona part del diumenge, sobretot, tot 
el recinte firal de 40.000 metres quadrats i en alguns mo-
ments es van col·lapsar els accessos amb vehicle a la fira. 
Aquesta xifra significa que l’edició d’enguany seria la més 
visitada de totes les edicions. Recordem que l’organització 
havia habilitat 50.000 metres quadrats d’aparcament.

El dissabte, unes 9.000 persones van passar per la fira. 
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció rural, l’ho-
norable, Sr. Joaquim Llena i Cortina, va ser l’encarregat 
d’inaugurar la 27ena Fira Comarcal de Primavera, un acte 
al qual hi varen assistir també els alcaldes dels pobles ve-
ïns, el diputat de medi ambient i territori de la Diputació de 
Girona, Sr. Josep M. Rufí; el director dels Serveis Terri-
torials d’Agricultura a Girona, Sr. Josep Guix; la directora 
dels Serveis Territorials de Governació, Sra. Mireia Mata, 
i el president de la Cambra de Comerç de Girona, Sr. Do-
mènech Espadalé, entre altres autoritats de les diferents 
institucions gironines. Tot seguit es va fer una visita institu-
cional al recinte firal.
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D’altra banda, durant la jornada de dissabte es van celebrar 
alguns dels concursos programats en aquesta edició de la fira.

Els més matiners van ser els participants al 12è concurs 
de paletes. 20 parelles participants van haver de construir 
la peça escollida per a aquesta edició, que ha estat un 
banc. Els guanyadors de la categoria de menors de 25 
anys ha estat la parella formada per Jordi Boadella i Joan 
López; i els guanyadors de la categoria absoluta han estat 
Ramon Oliverassa i Josep Ribas.

El 4t concurs morfològic de burro català va comptar amb 
la participació de 58 caps de bestiar, amb un increment de 
caps d’arreu de la província de Girona i algun de comar-
ques barcelonines. Destaca la molta qualitat de tots els 
participants. En la categoria de cobles el vencedor va ser 
el bestiar propietat de Jose M. Fernández de Blanes, qui 
també es va adjudicar la categoria de millor Guarà. 

En la categoria de Someres la vencedora va ser la  somera 
propietat de David Fernández de Muntanyola.

Pel que fa al 15è trofeu agility, prova puntuable per al cam-
pionat d’Espanya de la RSCE, hi van participar prop d’un 
centenar de gossos.

També a la tarda 86 tractors antics –de 1965 endarrere– 
van participar a la ja tradicional tractorada, que enguany 
arribava a la 15ena edició.
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Altres activitats que es van portar a terme durant la jornada 
de dissabte van ser el concurs de mini·excavadores; una 
exhibició eqüestre i també el concurs de pintura ràpida 
i el concurs de ratafia amb 18 participants, en el qual la 
guanyadora va ser Sara Batllosera de Campllong. El jurat 
va destacar la gran qualitat de les ratafies participants.

Durant la jornada de diumenge, cal destacar el bon temps 
i la gran afluència de públic. 

En relació amb les activitats, es van dur a terme totes les 
programades:

La trobada de cotxes Seat 600 i clàssics va resultar un 
gran èxit. Va comptar amb una seixantena de participants. 
Els cotxes van fer una concentració a primera hora del 
matí al recinte firal, i a mig matí feien una sortida per la 
comarca passant per Aiguaviva, Brunyola, Anglès, la Ce-
llera, les Planes, Sant Martí de Llémena, fins a arribar a 
Granollers de Rocacorba.

El 27è concurs morfològic de vaques de raça frisona 
va comptar amb una gran participació amb 12 explotaci-
ons i 55 caps de bestiar. 

La vaca gran campiona va ser POU KATARInA Dú-• 
PLEx, de l’explotació Can Pou de Parlavà.
La vedella campiona va ser QUIRCh DUPLEx ROy, • 
de l’explotació Can Quirch de Campllong.
La brava campiona va ser MARI ROy JUAnA 108, de • 
l’explotació Ramaderia Mari de Sucs.
Per acabar, el millor cridador va ser l’explotació CAn • 
POU de Parlavà.  

El 27è concurs de treball monogràfic de ramat amb 
gos d’atura català enguany  va consistir en una exhibició 
de treball monogràfic de ramat i gos d’atura i un concurs 
morfològic de gos d’atura català. 

També es va realitzar una exhibició molt espectacular de 
gos d’atura català amb ànecs.
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L’11è concurs de munyir a mà va tenir més de 150 par-
ticipants i els guanyadors van ser el Sr. Josep Roviró en 
categoria Masculina, la Sra. Teresa Freixenet en Femení 
i la Laia Perucho en la categoria Infantil. Recordem que 
aquest concurs no es realitza amb animals vius, sinó que 
són animals de cartró pedra i en el qual s’hi pot apuntar 
tothom, tant si es tenen nocions de munyir com si no se’n 
tenen, igualment està obert a nens i grans. 

El 4t concurs de pagès de ferro va comptar amb 8 pare-
lles participants i la parella guanyadora va ser la formada 
per Eduard i Pere.

Pel que fa a la cursa de cantines, hi va haver 17 partici-
pants i el guanyador va ser David Borrell.

Durant el matí de diumenge també es va dur a terme la 
sisena trobada d’intercanvi de plaques de cava, l’exhi·
bició d’arrossegament de pes amb cavalls i una exhibi·
ció de tallar i fer figures amb troncs. 

Pel que fa al concurs de pintura ràpida, els participants 
varen ser 34 i el guanyador va ser Josep Plaja López.

En el 4t campionat d’habilitat amb tractors amb 32 partici-
pants, el guanyador va ser Jordi Sitjas de Cassà de la Selva.

El 3r concurs social d’enganxament i l’exhibició de tre·
balls de pagès amb maquinària antiga, que inclou una 
exhibició de batre i fer un paller tal com es feia abans amb 

màquina antiga de batre i tractors Lanz, van ser les darre-
res activitats d’aquesta 27a edició de la fira.

També durant la fira el visitant va poder gaudir de diver-
ses activitats fixes, com ara exposicions de pintures i ma-
nualitats, punt de creu, una mostra de vaques amb minia-
tura, mostra d’oficis artesans, mercat d’ocasió, exposició 
i concurs de ratafia, etc. Aquestes activitats s’ubicaren en 
diferents edificis municipals, com ara les sales d’exposi-
cions de l’Ajuntament de Campllong, el pavelló esportiu i 
el Local Social. 

Cal destacar per sobre de tot que la Fira de Campllong es 
consolida com a veritable aparador de l’activitat econòmi-
ca i social, però no solament del municipi de Campllong 
i rodalies, sinó de tota la província, ja que tota la vitalitat 
econòmica, social i cultural es mostra a l’espai dedicat, 
com cada any, a la fira comercial i carpa coberta, en les 
parades de venda de productes artesans, demostració 
d’oficis artesanals, exposicions de maquinària agrícola an-
tiga, exposicions de maquinària agrícola i industrial i mer-
cat d’ocasió, amb expositors d’arreu de Catalunya.

Amb tot això es dóna per finalitzada la 27ena Fira Comar-
cal de Primavera tot esperant poder retrobar-nos en la 
propera edició. L’organització celebra la gran afluència de 
públic i dóna les gràcies a tots els participants i visitants, i 
especialment a totes aquelles persones que hi col·laboren 
desinteressadament i que fan possible que un altre any la 
fira hagi estat un gran èxit.
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Oficines Municipals
972 46 15 04 · Fax 972 46 34 08
C/ Església, 21 – CP 17457 
horari de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí 
i dijous a la tarda de 6 a 8.

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

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

Serveis de Recaptació: 
Xaloc - C/ Riera de Mus, 1a - 17003 GIROnA 
Tel. 972 20 64 41 - fax 972 21 35 73

Jutjat de Pau · Llagostera:
972 80 57 56

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

Local Social: 972 46 07 87
Serveis: 
Biblioteca/Telecentre de dilluns a divendres, 
tardes de 2/4 de 5 a 2/4 de 9.
Classes de reforç: 
informació al telèfon del Local Social
Casal de jubilats de Campllong: 
informació d’activitats al telèfon del Local Social
Bar-Restaurant (Local Social) 972 46 49 80

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 - FECSA EnDESA 902 53 65 36 
Gas (BP) - GAS I SERVEIS GIROnA  972 40 68 88
Deixalleria de Cassà   669 70 11 74
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:


