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El jovEnt compta

Han passat ja tots aquests dies de festes al nostre 
poble. Per diverses raons Campllong en aquest 
tema és un poble gran i madur, i l’experiència dels 
anys l’està fent capdavanter en alguns aspectes. 
Hem pogut gaudir d’una Festa Major: en primer 
lloc, “molt llarga”, perquè els actes s’han allar-
gat tot el mes; molt popular, les activitats estaven 
pensades per a tots els públics, amb això vull dir 
que si bé certes activitats estaven més encami-
nades a fer participar la gent de trams d’edat di-
ferents, diria que gairebé totes les activitats eren 
per a tothom, quin tram d’edat és el que no pot 
cantar en un karaoke?, o en un Sing star?, o anar 
amb bicicleta?, segurament que els actes de la 
Festa no s’han de limitar a concerts i balls, que 
per cert, quanta gent no va al ball i gaudeix de la 
vista i de la oïda, i no balla, doncs amb les altres 
activitats també podem fer això, participar si res 
més no com a  públic. En resum, la Festa Major 
d’enguany ha anat prou bé, fins i tot en l’aspecte 
econòmic, en aquest sentit l’Ajuntament havia fet 
arribar a la Comissió la necessitat de baixar cos-
tos, i sembla que s’haurà acomplert amb el tema, 
tot i haver viscut una Festa d'olé!

I el Musicant d’enguany, aquest cicle musical que 
tot i mantenir-se fidel a la seva filosofia inicial (fer 
música del País), any rere any està guanyant pes 
i nom; quan encara teníem el bon gust que ens 
va deixar el cicle de l’edició passada, ha passat 
el Musicat del 2009, i ha fet gaudir de valent la 
clientela del cicle, a més  ha començat a preparar 
el camí per al finançament de la propera edició. 
Sabeu que el finançament ha estat un tema sen-
se gaire complicacions fins ara, una part anava a 
càrrec dels patrocinadors, una part venia de les 
entrades venudes i el gruix més important era 
aportat per les institucions (Departament de Cul-
tura de la Generalitat, la Diputació de Girona, el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament). Cal 
dir que l’Ajuntament des de l’inici fa d’avalador, 
és a dir, està pendent de qualsevol adversitat cli-
matològica o d’altra mena. Sembla però, que les 
proporcions estan agafant un equilibri que dona-
rà més seguretat econòmica al nostre Musicant 
(els ingressos per taquilla comencen a ésser sig-
nificatius, i tenim més patrocinadors).

Aquestes activitats que es desenvolupen al nos-
tre municipi tenen nom; però si gratem només una 
mica segur que trobarem també cognoms. Deixeu 
que en doni un, a tall d’exemple, “l’Albert”, en el 
tema del Musicant. Tots sabem que n’és l’inspi-
rador, però és que a darrere hi tenim més gent 
que pensa i treballa per fer-ho possible, i ho fan 
amb la filosofia que han après al llarg dels anys: 
ésser col·laboradors en les activitats del nostre 
poble. És així com aquest any hem vist reflotar la 
Comissió de Festes amb noves cares, amb nou 
impuls, amb aportació de noves idees i revalorit-
zant les existents, i ho han fet els nois i noies del 
nostre poble, posant les bases d’una nova ona-
da que tirarà endavant part de les activitats del 
Municipi. Al principi deia que la Festa Major, tot i 
que s’ha fet més o menys com en anys anteriors, 
l’Ajuntament ha rebaixat la seva aportació inicial, 
però s’han fet sortir els números, és clar que això 
solament pot haver estat fruit d’una bona gestió, 
però principalment ha estat el fruit d’ésser més 
colla i de voler assumir més treball (per exemple: 
el sopar de germanor el varen fer els integrants 
de la comissió, varen potenciar amb el tema de 
fer sopars i entrepans). Qui sap més endavant el 
que serà plantejable. 

Aprofito aquesta plana per dir-vos a vosaltres, 
mares i pares, que és bo pel poble que els vostres 
fills/es formin part del col·lectiu de noies i nois 
que col·laboren en la programació i organització 
de les activitats de diferents tipus que es porten a 
terme a Campllong al llarg de l’any, i que és molt 
bo per a ells formar-ne part. És una fórmula que 
ben segur fa que coneguin millor Campllong i, 
amb la coneixença, aprenguin a estimar i valorar 
el poble on viuen; i de rebot, els elements natu-
rals, el mobiliari urbà, el patrimoni públic i el pri-
vat. Posar el nas en qualsevol activitat fa apren-
dre el valor de les coses que s’han de valorar, el 
que val des d’una forquilla a una cadira, que si 
plou es perdran “x” diners i, sobretot a conèixer, 
valorar i estimar la gent del seu poble. Per molts 
anys i Salut! 

Lluís Freixas i Vilardell
Alcalde
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Ple Extraordinari 
del 12 de maig de 2009 

1r Modificació puntual del POUM de la subzona 
industrial 6.2. Aprovació provisional

Es va aprovar provisionalment, per unanimitat dels regi-
dors assistents, la modificació puntual del Pla d’Ordena-
ció urbanística de Campllong, segons projecte redactat 
per l’arquitecte Sra. MA.B. (Visat núm. 2008404694 del 
dia 10.12.2008), integrat per memòria de 12 fulls i 7 plà-
nols i trametre 2 exemplars del text de la modificació pun-
tual, i també l’expedient administratiu tramitat al Servei 
Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació 
definitiva.

2n Designació dels membres de les taules elec-
torals de les eleccions al Parlament Europeu 
que tindran lloc el proper dia 7 de juny (article 
26 de la vigent Llei Orgànica, del Règim Electo-
ral General)

De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General, es va procedir a 
la designació mitjançant sorteig públic dels membres de les 
taules electorals que es van constituir el dia 7 de juny, amb 
motiu de la celebració de les eleccions al Parlament Euro-
peu, convocades per Reial Decret 482/2009, de 3 d’abril.

3r Al·legacions al Pla Director Urbanístic del Sis-
tema Urbà de Girona

Es va aprovar, per unanimitat dels regidors assistents la 
presentació de les AL·LEGACIONS que tot seguit es di-
ran i traslladar-les al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

“ AL·LEGACIONS: 

PRIMERA. EN RELACIÓ AMB LA INVASIÓ
DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
En relació amb la naturalesa jurídica del document i el 
límit amb l’autonomia local ens trobem davant d’un docu-
ment de naturalesa urbanística que té per objecte l’orde-
nació de part de la comarca del Gironès. Entenem que en 

el Pla no s’ha d’entrar en el contingut dels plans d’ordena-
ció urbanística municipal, segons estipula l’article 58 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme.

L’article 56 de la Llei d’urbanisme qualifica els plans di-
rectors com a urbanístics, però la regulació del seu con-
tingut varia cap als plans municipals entenent que el seu 
objecte és l’establiment de les directrius que han de coor-
dinar la ordenació urbanística d’un territori amb un àmbit 
supramunicipal.
Pel que fa a la naturalesa jurídica, aquesta és la del pla 
urbanístic de caràcter general, s’ha afegit l’apreciació de 
la seva vinculació en relació amb el planejament urba-
nístic municipal. En aquest sentit se li atribueix una vin-
culació jeràrquica que fa que el planejament vigent quedi 
afectat pel que estipula aquest Pla director.

Com apunta el professor Lliset Borrell, tenint en compte la 
competència exclusiva en l’aprovació dels plans directors 
que és atribuïda a la Generalitat de Catalunya, s’haurà 
de procurar que el contingut dels instruments segueixin 
les determinacions que afecten els interessos públics 
extramunicipals amb la finalitat de no envair l’autonomia 
municipal. Per apreciar en quin punt el Pla director ur-
banístic del sistema urbà de Girona envaeix l’autonomia 
municipal s’ha de determinar l’aplicació concreta dels 
conceptes jurídics indeterminats inclosos en l’article 56 
de la Llei d’urbanisme. 

Encara que els objectius del Pla director s’han basat en 
la naturalesa jurídica d’instrument d’urbanisme el límit de 
l’autonomia local s’ha vist traspassat quan aquest aplica 
determinacions en el territori i aquest planejament gene-
ral passa a planificar i establir no directrius sinó impera-
tius al planejament municipal.

El fet de que el Pla director com a figura de planejament 
urbanístic de competència autonòmica impliqui obligaci-
ons al planejament municipal i no es limiti a establir deter-
minacions i directrius no deixant marge per a l’actuació de 
l’autonomia local, entenem que infringeix la garantia insti-
tucional de l’autonomia dels ens locals regulada a l’article 
137 i 140 de la Constitució. 

De la regulació constitucional de l’autonomia local i la in-
terpretació del precepte que ha realitzat el Tribunal Cons-

Ajuntament 
de Campllong

Els textos íntegres de les actes es poden consultar al web www.campllong.com
i a les oficines municipal en horari d’atenció al públic.
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titucional queda clar que l’autonomia local ha d’entendre’s 
com un dret de participació en els assumptes d’interès 
propi de l’ens local de manera que aquest tingui un poder 
de decisió que haurà de ser definit pel legislador ordinari, 
ja sigui estatal o autonòmic.  

Es pot deduir de la garantia institucional de l’autonomia 
local la possibilitat de gaudir d’un àmbit mínim de compe-
tències locals, entenent com a tal, la imatge mínima re-
coneixible que s’ha heretat del municipi. El fet que el Pla 
Director urbanístic del sistema urbà de Girona establei-
xi obligacions concretes i elimini el poder de decisió de 
l’autoritat municipal per sobre del planejament urbanístic 
infringeix directament el nucli essencial de l’autonomia 
local. Aquest aspecte queda reflectit en la jurisprudèn-
cia del Tribunal Constitucional i concretament en la STC 
40/1998 de 19 de febrer: 

“Aquest Tribunal ha declarat que l’autonomia local prevista 
en els articles 137 i 140 de la Constitució Espanyola es con-
figura com una garantía institucional amb un contingut mínim 
que el legislador ha de respectar i que es concreta, bàsica-
ment, en el dret de la comunitat local a participar a través dels 
òrgans propis de govern i administració dels assumptes que 
li incumbeixin, graduant-se la intensitat d’aquesta participació 
en funció de la relació existent entre els interessos locals i 
supralocals dins d’aquests assumptes o matèries. 

Per a l’exercici d’aquesta participació en el govern i l’ad-
ministració els òrgans representatius de la comunitat han 
d’estar dotats de potestats sense les quals cap actuació 
autonòmica és possible [RTC 1981/32] fonament jurídic 
quart.) A aquesta mateixa concepció respon l’article 2.1 
de la Llei reguladora de bases de règim local, segons el 
qual “per a l’efectivitat de l’autonomia garantida cons-
titucionalment a les entitats locals, la legislació estatal 
i de la comunitats autònomes... haurà d’assegurar als 
municipis, les províncies i les illes el seu dret a inter-
venir en els assumptes que afectin directament el cer-
cle dels seus interessos, atribuint-los les competències 
que procedeixin tenint en compte les característiques 
de l’activitat pública de què es tracti i la capacitat de 
gestió de l’entitat local, de conformitat amb els principis 
de descentralització i de màxima proximitat de la gestió 
administrativa als ciutadans.”

Aquest dret d’intervenció en els assumptes de la seva 
competència forma, per tant, el nucli primigeni de l’au-
tonomia local. No obstant, aquest Tribunal ha estipulat 
que la Constitució no assegura un contingut concret o 
un àmbit de competència determinat sinó que “més enllà 
d’aquest límit de contingut mínim que protegeix la garan-
tia institucional, l’autonomia local és un concepte jurídic 
de contingut legal, que permet configuracions legals dife-
rents, vàlides sempre que respectin la garantia constitu-
cional” (STC 170/1989 [RTC 1989/170], fonament jurídic 

novè), de manera que correspon al legislador la determi-
nació concreta del contingut de l’autonomia local, respec-
tant el nucli essencial de la garantia institucional d’aquesta 
autonomia (SSTC 259/1988 [RTC 1988/259], 214/1989 i 
46/1992) sense trencar amb la “imatge comunament ac-
ceptada de la institució que, pel que fa a la formació ju-
rídica, ve determinada, en gran part, per les normes que 
en cada moment la regulen i l’aplicació que es realitza 
d’aquestes. (STC 32/1981, fonament jurídic tercer). 

No és necessari argumentar particularment que, entre 
els assumptes d’interès dels municipis i per tant als que 
s’estenen les seves competències hi ha inclòs l’urbanis-
me. Així ho ha precisat el legislador estatal al disposar a 
l’article 25.2, d) de la Llei de bases de règim local que el 
municipi exercirà en les seves competències en matèria 
d’“ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística” i en 
preveure a l’article 84.1,b) de la mateixa Llei, la submissió 
de l’activitat dels ciutadans “a prèvia llicència i a altres 
actes de control preventiu”.
La voluntat de l’article 56 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme és el respecte a la garantia institucional de l’auto-
nomia local, tot preveient que la figura del planejament 
general de caràcter supramunicipal tindrà per objecte: 

1. L’establiment de les directrius per coordinar l’ordenació 
urbanística d’un territori d’àmbit supramunicipal.
2. Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic 
sostenible, la mobilitat de les persones, les mercaderies i 
el transport públic. 
3. Mesures de protecció del sòl no urbanitzable i criteris 
per a l’estructuració orgànica d’aquest sòl. 
4. La concreció de les grans infraestructures. 
5. La programació de polítiques supramunicipals de sòl i 
d’habitatge concertades amb els ajuntaments afectats en 
la tramitació que regula l’article 81. Aquesta programació 
ha de garantir la solidaritat intermunicipal en l’execució de 
les polítiques d’habitatge assequible i de protecció oficial, 
la suficiència d’aquestes polítiques ha de garantir el dret 
constitucional a una habitatge i el compliment dels princi-
pis establerts en l’article 3. 

Del redactat i del que estipula el Pla director urbanístic del 
sistema urbà de Girona es desprèn una vulneració de l’ar-
ticle 56 de la Llei d’urbanisme, al mateix temps que atenta 
greument contra l’autonomia municipal. Obliga al planeja-
ment municipal en un sentit molt concret i deixa sense opci-
ons la discrecionalitat del planificador municipal, discrecio-
nalitat que és el contingut essencial de l’autonomia local.

SEGON. EN RELACIÓ AMB EL FONAMENT DEL PLA 
DIRECTOR I LES SEVES PREVISIONS DEMOGRÀFI-
QUES I ECONÒMIQUES 
Respecte la variant de Riudellots: es considera que ha 
de finalitzar dins del terme municipal de Riudellots, sense 
comportar cap afectació al municipi de Campllong. 
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El terme municipal de Campllong no forma part, com a 
part afectada, del Pla director urbanístic del sistema urbà 
de Girona. Ara bé, hi ha una afectació territorial expressa, 
la qual ha de generar, com a mínim, el consens amb el 
municipi (s’acompanya plànol d’afectació territorial sobre 
el sistema d’infraestructures de mobilitat).

Campllong és un petit poble de 865 hectàrees, situat a la 
conca mitjana de l’Onyar, amb uns terrenys fonamental-
ment planers, caracteritzat per un nucli urbà en expan-
sió al costat de l’actual carretera, un ampli disseminat de 
masies, conjunts agrícoles i forestals repartits per tot el 
terme municipal, i drenat, sobretot, en el territori afectat 
per la variant, per una gran quantitat de rius, recs i rieres 
que formen un dels nostres únics deltes interiors.

Amb aquesta nova infraestructura es perdrien unes zones 
de conreu de gran valor agrícola, unes zones de protecció 
natural de gran valor paisatgístic i natural.

Ple Extraordinari 
del 21 de maig de 2009 

1r Nou sorteig i designació de membres de les 
taules electorals de les eleccions al parlament 
europeu que tindran lloc el proper dia 7 de juny 
per a substitució del 2n vocal que li ha estat 
acceptada l’excusa com a membre de la mesa 
electoral 

De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, 
es va procedir a un nou sorteig per a la designació de 
substituts dels membres de les taules electorals segons 
acord de Ple del proppassat dia 12 i els quals van pre-
sentar davant la JEZ excusa d’acceptació del càrrec la 
qual va ser acceptada.

2n Renúncia del càrrec de regidora de la sra. 
Anna Serra i Serra 

En el aquest punt, va intervenir la regidora Sra. Anna Ser-
ra i Serra, qui es va dirigir als assistents les paraules que 
tot seguit es transcriuen:

“Per motius estrictament personals, sobretot referits a la 
feina i als nous projectes i reptes laborals que he iniciat, ja 
fa mesos que no puc atendre les tasques de l’Ajuntament 
tant com és necessari. Crec que aquesta situació perjudi-
ca el poble i també als meus companys. 

És per aquesta raó que he decidit abandonar el meu càr-
rec de regidora de Campllong, donant pas a una altra per-
sona que pugui atorgar-hi més dedicació. 

Estic molt orgullosa d’haver treballat aquests sis anys pel 
meu poble; i d’haver-ho fer amb l’equip que forma part 
aquest Ajuntament. D’aquesta experiència n’he tret molta 
riquesa personal i espero que la meva feina hagi servit 
per bé a Campllong i als seus veïns. 

No voldria, doncs, marxar sense donar les gràcies a tots 
els companys que he tingut en les tasques de govern de 
l’Ajuntament, al personal administratiu i tècnic que ha col-
laborat en les meves gestions, tant del Consistori com de 
les administracions superiors. 

Estic convençuda que la persona que em substituirà té la 
força i el carisma suficient per defensar els interessos del 
poble de Campllong i us demano que pugui comptar amb 
el mateix ajut que jo he tingut.”

Els reunits van acceptar la renúncia formulada, tot ma-
nifestant agraïment sincer pel treball que ha dut a terme 
la Sra. Serra durant el període que ha format part de la 
Corporació i que ha comprès àrees i serveis sobretot ba-
sats amb el Medi Ambient, l’Agricultura i la Ramaderia, i 
també la seva participació en el concurs de vaques de la 
Fira de Primavera, i en molts d’altres esdeveniments.

A continuació i en compliment de l’article 182 de la Llei 
5/1985 de Règim Electoral General, els reunits, per una-
nimitat, van acordar comunicar la vacant produïda a l’ad-
ministració electoral competent per tal que, a efectes de 
la seva cobertura, es lliuri la preceptiva credencial a favor 
del candidat que correspongui de la llista electoral pre-
sentada per la coalició CiUIpC en les darreres eleccions 
municipals celebrades el dia 16 de juny de 2007.

Ple Ordinari
del 25 de juny de 2009 

1r Aprovació de les actes de les sessions de les 
dates: 30.04.2009, 12.05.2009 i 21.05.2009

Per unanimitat dels regidors assistents es van aprovar els 
esborranys de les actes de dates 30/04/2009, 12/05/2009 
i 21/05/2009.

2n Qüestions d’Alcaldia - Presidència

El Sr. Alcalde es refereix al traspàs recent de la Sra. P.T. 
V., els regidors presents en l’acte acorden transmetre 
als familiars el sincer condol de la Corporació junt amb 
la manifestació de sentiment i respecte.

Igualment la Corporació decideix unànimement transme-
tre el condol a la família de la Sra.  C.V.M, de Cassà de 
la Selva, i que tant va participar en els afers del poble de 
Campllong. 
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3r Regidories.
Donar compte dels assumptes i gestions realitzades

El Sr. Fuentes exposa la reunió amb Riudellots per al cen-
tre de dia. Es tracta d’una residència, en forma de centre 
de dia, per a gent gran i oberta a una mancomunitat de 
municipis, entre ells, Campllong. Es fa una breu explica-
ció dels serveis del centre. 
 
Per tal d’adherir-s’hi caldrà fer una petició i l’atorgament 
es donarà en relació i proporcionalment al número d’habi-
tants de cada municipi. En el cas que no s’arribi a un total 
de 15 usuaris els municipis interessats hauran de fer una 
provisió de fons al respecte. De cares al setembre s’ha 
quedat per fer una reunió amb l’Ajuntament de Riudellots 
per tal de pactar, en cas que interessi, les despeses de 
manteniment del centre.

El Sr. Xavier Codina fa una explicació informativa sobre:
La senyalització horitzontal que s’ha dut a terme als car-
rers 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 car-
rer Sant Jordi s’han ordenat els aparcaments a una sola 
banda per tal d’evitar els aparcaments desordenats que 
venien succeint fins ara. 

Habitatges de protecció oficial
La construcció dels habitatges de protecció oficial està 
quasi finalitzada, igualment ja s’han realitzat els tràmits 
d’adjudicació dels tres habitatges de lloguer i s’espera que 
a finals de juliol es pugui dur a terme l’acta d’entrega de les 
claus als nous propietaris, previs els tràmits pertinents. 

També s’han iniciat les obres d’URBANITZACIÓ ZONA 
D’HABITATGES SOCIALS I EQUIPAMENTS (soterrament 
serveis i execució de voreres) del fons estatal. 

El Sr. Joan Gumbau comenta la inauguració de l’església.
El passat dia 24 de maig es van inaugurar les obres de 
rehabilitació de l’església parroquial de Campllong que es 
van iniciar l’any 2004 i amb les quals s’han pogut rehabi-
litat les golfes, el teulat, les façanes, el campanar i el mur 
exterior. 

Cal agrair a les institucions, a la parròquia i als particulars 
i empreses que hi ha col·laborat econòmicament el seu 
suport. 
 
4t Reconeixement extrajudicial de crèdits. 
Aprovació

Per unanimitat dels regidors assistents es va aprovar 
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 

per import de 47.891,31 €. El detall individualitzat 
dels crèdit reconeguts figura en els annexos 1 i 2 de 
l’expedient.

5è Expedient de modificació de crèdits pressu-
postaris 1/2009. Aprovació provisional

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

Aprovar provisionalment l’expedient d’habilitació de 
crèdits pressupostaris núm. 1/2009, que s’han de fi-
nançar amb càrrec a nous ingressos, segons el resum 
següent:

1 DESPESES

1.1 CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE CAL HABILITAR:

PARTIDA 
Núm. Denominació 
 Despeses de capital 
09.51.62000 Urbanització zona habitatges socials 
 i equipaments 
CONSIGNACIÓ NECESSÀRIA  70.795,00 €
TOTAL      70.795,00 €

TOTAL MODIFICACIONS DESPESES 70.795,00 €

2 INGRESSOS

2.1 NOUS INGRESSOS:

PARTIDA
Núm. Denominació 
 Transferències de capital 
09.72000 Fons d’inversió local (R.D.L. 9/2008) 
CONSIGNACIÓ NECESSÀRIA              70.795,00 €
TOTAL:   70.795,00 € 

TOTAL FINANÇAMENT:  70.795,00 €

6è Aprovació de la certificació d’obres núm. 1: 
Projecte d’urbanització habitatges socials i equi-
paments del municipi de campllong 

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

Aprovar la 1a certificació de l’obra “URBANITZACIÓ 
ZONA D’HABITATGES SOCIALS I EQUIPAMENTS” pre-
sentada per Construccions Miquel Mas, SL, per import de 
18.476,90 € (IVA inclòs).  

Autoritzar-ne el pagament amb càrrec a la partida pressu-
postària corresponent, que quedarà incorporada mitjan-
çant modificació de crèdit.
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7è Convocatòria per a la concessió d’ajuts de 
suport econòmic a persones amb dependència - 
any 2009 i aprovació de les bases reguladores

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

1 Formular convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics per a persones en situació de dependència i 
que resideixin en el municipi de Campllong i aprovar les 
corresponents bases reguladores que s’acompanyen com 
a annex a la present proposta.

2 Destinar fins a un import màxim de 18.000 € per atendre 
les sol·licituds que  puguin plantejar-se a  l’empara de la 
convocatòria exposada, que serà a càrrec de la partida 
09.3.480 (Atencions benèfiques i assistencials) del pres-
supost de l’exercici.

3 Establir un termini de dos mesos per a presentació de 
les sol·licituds pels interessats, comptats des de la data 
d’aprovació de la convocatòria i fer-la pública mitjançant 
anuncis en el taulell oficial de la Corporació, web munici-
pal i altres mitjans locals de difusió.

8è Habitatges de protecció oficial promoguts per 
campllong iniciatives sau. atribució definitiva 3 
habitatges en règim de lloguer 

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

Efectuar l’atribució dels habitatges tal com segueix, i noti-
ficar-ho a cada un dels adjudicataris d’acord amb el parà-
graf  20.3 de les bases reguladores del procediment: 

NOM 1r COGNOM 2n COGNOM HABITATGE
I. A. S. C/ de la Rectoria, 6
I. H. S.
M. A. R. M. C/ de la Rectoria, 4
M. G. G. C/ de la Rectoria, 2

9è Inici expedient per a alienació solars muni-
cipals de la zona industrial “les ferreries” de 
l’ajuntament de campllong

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions 
Públiques informe previ per a l’alienació de les parcel·les de 
sòl industrial de titularitat municipal situades al Polígon indus-
trial “ Les Ferreries” C/ Camí Vell de Riudellots núm. 19, 21A, 
21B, 23A, 23B, 25A, 25B de la zona industrial de Campllong. 

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regir la compravenda mitjançant procediment 
obert i oferta econòmica més avantatjosa i un sol criteri 

d’adjudicació de set parcel·les de sòl industrial de titularitat 
municipal situades al Polígon industrial “Les Ferreries” C/ 
Camí Vell de Riudellots núm. 19, 21A, 21B, 23A, 23B, 25A, 
25B, i exposar-lo al públic pel termini de 20 dies mitjançant 
anunci inserit en el BOP i DOGC, en el decurs dels quals 
els interessats podran formular al·legacions; de no pre-
sentar-se’n cap, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat d’ulterior acord.

Anunciar la licitació mitjançant concurs del contracte 
de compravenda en l’oferta més avantatjosa de les set 
parcel·les de sòl industrial de titularitat municipal situa-
des al Polígon industrial “Les Ferreries” C/ Camí Vell de 
Riudellots núm. 19, 21A, 21B, 23A, 23B, 25A, 25B.

10è Moció per instar l’increment de les dotacions 
de mossos d’esquadra a les comarques gironines 

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

Primer. Sol·licitar amb urgència una major presència 
d’efectius de la Policia de Catalunya-Mossos d’Esquadra 
a les comarques gironines, especialment en aquells mu-
nicipis que no disposin de policia local. 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord al conseller d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació, al secre-
tari de Seguretat del Departament, als presidents dels 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a 
les associacions municipalistes de Catalunya (ACM 
i FMC).

11è Compte de les resolucions dictades per l’Al-
caldia des de l’última sessió plenària de la núm. 
41/2009 a 89/2009, ambdues incloses

Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització 
i funcionament, es dóna compte de les resolucions d’al-
caldia dictades des de l’última sessió: de la núm.  41/2009 
a 89/2009, ambdues incloses.

Núm.: 41/2009
Ref.: Sol·licitud subvenció obres menors Diputació de Girona.

Núm.: 42/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 8/2008.

Núm.: 43/2009
Ref.: Incoació expedient imposició multa coercitiva per no exe-
cutar els treballs necessaris per connectar correctament les es-
comeses a les xarxes corresponents.

Núm.: 44/2009
Ref.: Resposta a les demandes del Sr. M.S.C. referent als ele-
ments reductors de velocitat del veïnat de la Bruguera (passos 
elevats). 
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Núm.: 45/2009
Ref.: Incoació expedient responsabilitat patrimonial.

Núm.: 46/2009
Ref.: Resolució expedient responsabilitat patrimonial.

Núm.: 47/2009
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública i residus de la 
construcció de la llicència d’obres exp. 13/2007, connexió aigües 
residuals.

Núm.: 48/2009
Ref.: Comunicació pagament llicència d’obres exp. 14/2009.

Núm.: 49/2009
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació Amb el projecte de 
transformació de la qualificació de la parcel·la actualment en 
ús de verd privat, a parcel·la d’indústria aïllada IAm1.

Núm.:50/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 41/2007 – Tancament vegetal. 

Núm.:51/2009
Ref.: Acceptació de baixa del padró d’escombraries el rebut per 
cessament de l’activitat.

Núm.: 52/2009
Ref.: Atorgament llicència ambiental Exp. 5/2004.

Núm.: 53/2009
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 41/2007, instal·lació planta fotovoltaica.

Núm.: 54/2009
Ref.: Aprovació de la liquidació del pressupost general de l’Ajun-
tament de Campllong de l’exercici 2008.

Núm.: 55/2009
Ref.: Concessió targeta aparcament individual a persones amb 
disminució.

Núm.: 56/2009
Ref.: Inici expedient de modificació de crèdits 1/2009.

Núm.: 57/2009
Ref.: Finalització expedient d’intervenció Ambiental exp. 3/2008.

Núm.: 58/2009
Ref.: Finalització expedient d’intervenció Ambiental exp. 4/2008.

Núm.: 59/2008
Ref.: Proposta de Resolució DENEGATORIA per l’obtenció de 
llicència ambiental. 

Núm.: 60/2009
Ref.: Proposta de resolució llicència ambiental Exp. 2/2006.

Núm.: 61/2009
Ref.: Decret inici expedient llicència activitats annex III.

Núm.:62/2009
Ref.: Imposició multa coercitiva per no executar els treballs ne-
cessaris per connectar correctament les escomeses a les xarxes 
corresponents.

Núm.:63/2009
Ref.: Devolució fiança per liquidació definitiva del contracte de 
gestió del bar-restaurant del  Local-Social.

Núm.: 64/2009
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de la llicència 
d’obres exp. 54/2007.

Núm.: 65/2009
Ref.: Obertura de seixanta-tres metres de rasa, estesa de línia 
subterrània a 0,4 kV i instal·lació d’una nova caixa de distribució 
BT per a nou subministrament.

Núm.: 66/2009
Ref.: Comunicació pagament llicència d’obres exp. 19/2009  i 20/2009. 

Núm.: 67/2009
Ref.: Resposta a la sol·licitud del Sr. J.D.B referent a l’exempció 
de la taxa per a la recollida de residus sòlids urbans i per a la 
taxa per a la prestació del servei de vigilància i conservació de la 
xarxa de clavegueres.  

Núm.: 68/2009
Ref.: Concessió targeta aparcament individual a persones amb 
disminució.

Núm.: 69/2009
Ref.: Resposta a la sol·licitud formulada per PROTOCAMP FO-
TOVOLTAIC, S.L. sobre el canvi de titularitat de la llicència am-
biental núm. 3/2006.

Núm.: 70/2009
Ref.: Declaració d’acompliment del control inicial de la llicència am-
biental 3/2006 – PROTOCAMP FOTOVOLTAIC.

Núm.:71/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 22/2009 – instal·lació 
tanca. 

Núm.:72/2009
Ref.: Resolució imposició sanció 2.000 € a la companyia FAR-
BOS, SCL per exercir una activitat sotmesa a llicència ambiental 
sense disposar de la preceptiva llicència municipal. 

Núm.:73/2009
Ref.: Resolució imposició sanció 2.000 € a la companyia CAR-
NES ESMAN, SL per exercir una activitat sotmesa a llicència 
ambiental sense disposar de la preceptiva llicència municipal. 
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Núm.: 74/2009
Ref.: Tràmit d’informació pública i sol·licitud d’informe al Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme per a la rehabilitació de la masia Can 
Bosch – Fase II.

Núm.: 75/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 14/2009.

Núm.: 76/2009
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública exp. 
51/2006.

Núm.: 77/2009
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació d’un habitatge unifa-
miliar adossat al C/ Sant Jordi, 32 i liquidació d’obres no contempla-
des a la llicència atorgada exp. Núm. 9/2004.  

Núm.: 78/2009
Ref.: Atorgament llicència ambiental Exp. 5/2004 – Resolució 
definitiva.

Núm.: 79/2009
Ref.: Oferta pública d’ocupació 2009.

Núm.: 80/2009
Ref.: Contractació interina aparelladora municipal per cobrir pla-
ça vacant fins a cobertura definitiva de plaça a través del procés 
de selecció.

Núm.: 81/2009
Ref.: Nul (error de numeració).

Núm.:82/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 26/2009 – reparació 
cuina.

Núm.:83/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 2/2009 – Pintar faça-
nes porxos annexos a la finca.

Núm.: 85/2009
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació d’un habitatge uni-
familiar adossat al C/ Sant Jordi, 28.

Núm.: 86/2009
Ref.: Finalització expedient d’intervenció ambiental exp. 1/2009.

Núm.: 87/2009
Ref.: Finalització expedient d’intervenció ambiental exp. 2/2009.

Núm.: 88/2009
Ref.: Modificació llicència ambiental Exp. 1/2004.

Núm.: 89/2009
Ref.: Resolució llicència ambiental Exp. 5/2006.

Ple Extraordinari 
del 16 de juliol de 2009 

1r Al·legacions i tràmits PUOSC 2010

Es va donar compte de les al·legacions presentades al 
PUOSC 2010 per tal de millorar-ne el finançament i poder 
adaptar el projecte d’ampliació del Local Social a les ne-
cessitats reals, el qual es transcriu seguidament:  

“El període transcorregut des de la presentació del pro-
jecte per a l’ampliació del Local Social de Campllong a la 
convocatòria de subvenció del PUOSC 2010, ha provocat 
una revisió del projecte per part del Consistori, el qual 
creu convenient adaptar el primer projecte redactat a les 
necessitats reals del municipi. 

Per tant, s’ha redactat un text refós modificant el projecte 
inicial, que consisteix amb una major ampliació de la propo-
sada inicialment presentada per tal que s’hi puguin incloure 
uns soterranis destinats a magatzems municipals, una pri-
mera planta destinada a llar d’infants i una sala per a la gent 
gran, com també una sala polivalent a la segona planta. 

La solució que es presenta és del tot necessària per tal 
que l’equipament presti els serveis absolutament mínims 
i necessaris per a la població del municipi. 

La construcció permetrà obtenir un espai exclusiu per als 
col·lectius més actius del municipi (joves i gent gran), els 
quals han de compartir i compaginar les seves activitats 
en no disposar de més espais alternatius. Aquest projec-
te pretén resoldre el problema d’espai per tal de poder 
portar a terme les activitats socials, tan potenciades al 
municipi de Campllong. La sala actual té una capacitat 
molt limitada quant a l’aforament i això impedeix la realit-
zació adequada de molts actes i activitats previstos per la 
Corporació. La sala prevista en el projecte inicial era de 
les mateixes dimensions de l’existent, per la qual cosa el 
problema de l’aforament persistia. El que preveu l’actual 
projecte és solucionar aquest problema amb la creació 
d’una sala del doble de la capacitat existent.

Alhora s’inclourà un espai al soterrani destinat a magatzem, 
ampliant l’actual per tal de solucionar el problema d’espai 
existent. El municipi de Campllong té una reconeguda ac-
tivitat cultural, de lleure i esports, la qual fa necessària una 
infraestructura material adequada per realitzar-les. Podem 
destacar la Fira Comarcal de Primavera, reconeguda a ni-
vell autonòmic i de gran prestigi que es realitza anualment 
i que comporta un complex i voluminós material per al seu 
funcionament. També podem destacar l’emmagatzematge 
de material divers per al manteniment dels espais públics i 
zones verdes a càrrec de la brigada municipal, les tasques 
de la qual s’han incrementat en els darrers anys. 
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Per altra banda, s’inclou en el mateix edifici un espai per 
ubicar-hi la llar d’infants municipal, per a 15 places, se-
gons resolució del Departament d’Ensenyament de data 
25 de juny de 2008. Inicialment l’adequació d’aquest espai 
no formava part del projecte presentat, tot i que l’estruc-
tura sí que s’hi contemplava, però a causa de l’insuficient 
finançament, ens veiem obligats incloure’l en el projecte 
ara redactat per tal de poder-lo tirar endavant. 

Quant al projecte “Adequació de la rectoria per a l’amplia-
ció de l’àrea d’administració de la casa consistorial”, consi-
derem plenament just sol·licitar una nova atribució per as-
solir el 80% del cost de l’actuació, i que s’adapti per tal que 
aquesta Corporació pugui assolir l’execució de les obres 
que es plantegen, atenent la poca capacitat econòmica 
d’aquest Consistori, insuficient per fer front a la quantitat 
restant, i remarcant que l’execució de les obres exposades 
s’estimen vitals per a la prestació de la gestió i serveis ab-
solutament mínims i necessaris per a la població.”

2n Aprovació inicial del projecte d’adequació de la 
rectoria per a l’ampliació de l’àrea d’administració 
de la Casa Consistorial del municipi de Campllong 

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

Aprovar inicialment el projecte de construcció d’adequa-
ció de la rectoria per a l’ampliació de l’àrea d’administra-
ció de la casa consistorial del municipi de Campllong 

Exposar-lo al públic juntament amb l’expedient admi-
nistratiu tramitat durant el termini de 30 dies mitjançant 
anunci en el BOP en el decurs de la qual els interessats 
podran formular al·legacions; en el benentès que, de no 
presentar-se’n cap, s’entendrà definitivament aprovat 
sense necessitat d’ulterior acord. 

Sol·licitar informe a la Comissió Territorial del Patrimoni 
de Girona, el qual s’haurà de notificar, el moment oportú, 
al Departament de Governació i Administracions Públi-
ques dels Serveis Territorials de Girona. 

3r Aprovació inicial del projecte d’ampliació dels 
locals socials del municipi de Campllong 

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

Aprovar inicialment el projecte de construcció d’ampliació 
dels locals socials del municipi de Campllong.

Exposar-lo al públic juntament amb l’expedient administra-
tiu tramitat durant el termini de 30 dies mitjançant anunci 
en el BOP en el decurs de la qual els interessats podran 
formular al·legacions; en el benentès que, de no presen-
tar-se’n cap, s’entendrà definitivament aprovat sense ne-
cessitat d’ulterior acord. 

Ple Ordinari
del 30 de juliol de 2009 
1r  Aprovació de les actes de les sessions de 
dates: 25.06.2009 i 16.07.2009

Per unanimitat dels regidors assistents es va acor-
dar l’aprovació dels esborranys de les actes de dates 
25.06.2009 i 16.07.2009.

2n Presa de possessió com a regidora de l’Ajunta-
ment de Campllong de la Sra.  Roser Freixas i Puig

El Sr. Alcalde manifesta que com a segon punt de l’ordre 
del dia procedeix resoldre la incorporació al Consistori de 
la Sra. Roser Freixas i Puig, a qui correspon ocupar el 
lloc que va quedar vacant amb motiu de la renúncia for-
malitzada en data 12 de maig proppassat per la Sra. Anna 
Serra i Serra.

La Sra. Roser Freixas i Puig compareix a la Sala de Plens 
i presenta credencial lliurada en data 7 de juliol proppas-
sat, per la Junta Electoral Central, que l’acredita com a 
regidora municipal, per estar inclosa en la llista de can-
didats presentada per la coalició CiUIdC en les eleccions 
locals celebrades el dia 16 de juny de 2007.

Acceptada la credencial indicada, la Secretària infor-
ma els assistents que la Sra. Roser Freixas i Puig ha 
presentat, en data d’avui, la declaració sobre possi-
bles causes d’incompatibilitat d’activitats que li propor-
cionen o puguin proporcionar-li ingressos econòmics 
i també, dels seus bens patrimonials, de conformitat 
amb allò que disposa l’art. 75.5 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, regidora de les bases de règim local, l’expres-
sada declaració resta incorporada al Registre d’Inte-
ressos Municipals.

El Sr. Alcalde requereix a la compareixent a fi que ma-
nifesti si accepta el nomenament, a la qual cosa la Sra. 
Roser Freixas i Puig respon afirmativament.

L’article 108.6 de la L.O.R.E.G. determina que en el mo-
ment de prendre possessió i per adquirir la plena condició 
dels seus càrrecs, els candidats electes hauran de jurar 
o prometre acatament a la Constitució i complimentar la 
resta de requisits. 

Acte seguit, la Secretària procedeix a la fórmula de jura-
ment o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 
d’abril, el text literal de la qual és el següent: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor com-
plir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Campllong, amb lleialtat al Rei i respectar 
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 



Cop d’ull a les actes municipals
10

( Butlletí de
Campllong 19)

La Sra. Roser Freixas i Puig respon: Sí, ho prometo/juro.

Per tant, queda incorporada a la reunió la Sra. Roser Freixas 
i Puig 

3r Qüestions d’Alcaldia - Presidència

El Sr. Alcalde es refereix a la reunió recent mantinguda 
el 21 de juliol proppassat amb la Sra. Mireia Mata dels 
Serveis Territorials de Governació i Administracions Pú-
bliques en referència amb el nou projecte per a la am-
pliació del Local Social de Campllong, obra inclosa en la 
planificació del PUOSC 2010. 

El Sr. Freixas comenta que la Sra. Mata va lamentar que 
el pressupost és molt limitat tot i que miraran de poder 
augmentar la subvenció amb uns 125.000 €.

El Sr. Alcalde vol fer constar el ban d’Alcaldia dictat el 
passat dia 22 i repartit a tots els habitatges del municipi, 
tot al·legant del perill d’incendis que actualment afecta el 
territori de Catalunya i dictant mesures preventives als 
camps de rostolls i parcel·les sense edificar. 

Sol·licitar a la Direcció General de Carreteres l’adequació 
d’una de les parades de l’autobús (direcció Cassà) al vial 
paral·lel a la C-25 i l’accés per a la reincorporació de nou 
a la carretera principal. 

Per finalitzar la seva intervenció el Sr. Freixas comenta 
el procediment que s’ha seguit per suplir la Sra. Anna 
Serra i Serra, que va renunciar al càrrec de regidora en 
data 21 de maig proppassat. L’alcalde explica que donat 
que el primer i segon suplent, Sr. J.C.C. i Sra. E.B.V. 
respectivament, van manifestar per escrit la seva im-
possibilitat d’acceptar el càrrec de regidors per ocupar 
la vacant de la Sra. Serra, al·legant motius personals 
i laborals, el càrrec va ser acceptat per la Sra. Roser 
Freixas i Puig com a següent a la llista electoral de la 
coalició Convergència i Unió Independents de Camp-
llong presentada en les eleccions locals celebrades el 
dia 16 de juny de 2007.

4t Regidories. Donar compte dels assumptes i 
gestions realitzades

El Sr. Xavier Fuentes fa una valoració molt positiva 
del cicle EMERGENT que es duu a terme amb col-
laboració amb el Consell Comarcal del Gironès, i que 
va tenir lloc a Campllong el passat 12 de juliol proppas-
sat, en el qual hi van ser presents unes 250 persones 
que van gaudir de les variades actuacions, i s’espera 
repetir-ho el proper any. 

El Sr. Xavier Esteva comenta que el casal s’està desen-
volupant amb molt d’èxit. 

La Sra.  Anna Bancells vol fer constar els actes que s’estan 
preparant per a la Festa Major i per al VI cicle MUSICANT... 

5è Proposta de les festes locals 2010 

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

Proposar com a festes locals per a l’any 2010 els dies 
següents:

31 de maig • 
23 d’agost • 

6è Acta de delimitació de termes entre els munici-
pis de Campllong i Fornells de la Selva. Aprovació

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

Aprovar l’acta d’operacions de delimitació que s’ha expo-
sat i comunicar-ho a la Direcció General d’Administració 
local i a l’Ajuntament de Fornells de la Selva, en compli-
ment de la disposició legal esmentada.” 

7è Al·legacions de l’Ajuntament de Campllong a 
l’aprovació inicial del projecte constructiu de “mi-
llora general. adequació i obres complementàries 
a la carretera c-25 del pk 242+000 al 243+640. tram: 
Campllong – Cassà de la Selva” clau ag08005 de 
la Direcció General de Carreteres.

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

Presentar les següents al·legacions a l’acord d’aprovació 
inicial del projecte constructiu de “Millora general. Ade-
quació i obres complementàries a la carretera C-25 del 
pk 242+000 al 243+640. tram: Campllong – Cassà de la 
Selva”, clau AG08005 de la Direcció General de Carrete-
res, segons annex adjunt.

“ANNEX AL·LEGACIONS AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

EXPOSA: 

Primer. El projecte que es planteja no resol definiti-
vament la seguretat per realitzar les maniobres d’en-
trada i sortida a la carretera. Els vehicles que vulguin 
accedir a la carretera C-25 o sortir de la mateixa per 
introduir-se cap als camins municipals d’accés als ve-
ïnats hauran, en alguns supòsits, de creuar la carre-
tera esmentada, la qual cosa comportarà un alt risc 
d’accidents.

Segon. La idea actual té una afectació de terrenys molt 
elevada, perjudica greument les finques particulars desti-
nades a conreus, ja que queden greument fragmentades 
i alguna, fins i tot, perjudicada, per existir propostes urba-
nístiques pendents d’informar.
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Tercer. La solució presentada a la intersecció 2 i 3 (se-
gons plànol núm. 1), suposa un apropament d’un camí 
municipal a unes masies amb el greuge que això compor-
tarà, i produint un perjudici als seus habitants.

Per tot el que s’ha exposat, i atès l’article 13.2 de la Llei 
9/1993 de carreteres, modificada per la Llei 21/2001, de 
28 de setembre, de mesures fiscals i administratives, 
l’Ajuntament de Campllong, dins del termini hàbil conferit 
a l’efecte, formula les següents 

AL·LEGACIONS i SOL·LICITA:

Primer. Que la Direcció General de Carreteres estimi les 
al·legacions presentades i paralitzi d’immediat la tramita-
ció i execució del projecte “Millora general. Condiciona-
ment i obres complementàries a la carretera C-25 del PK 
242+000 al 243+640. Tram Campllong –Cassà de la Sel-
va–CLAU AG08005”, per quant les solucions proposades 
per tal de millorar la seguretat viària i la visibilitat no son 
adients ni efectives per evitar el creuament de la carretera 
C-25 per accedir als camins veïnals o al revés i, alhora, 
provoca una greu fragmentació de les finques de conreu i 
un apropament dels camins a masies habitades. 

Segon. Es proposa una solució alternativa, que seria la 
construcció d’una rotonda al punt de la rasant de la recta per 
tal que hi convergissin les interseccions 2 i 3 plantejades en 
el plànol núm. 1 mitjançant els actuals camins veïnals. 

Tercer. Quant al punt d’intersecció núm. 1 la solució seria la 
de prohibició de desplaçar-se a l’esquerra o d’accedir-hi des 
de la dreta, i es podria utilitzar per al canvi de sentit les roton-
des d’entrada al municipi i la de nova construcció. Aquesta 
solució també podria ésser d’aplicació a la resta d’intersec-
cions de tot el nostre municipi que tenen sortida directa a la 
carretera, ja que disposaríem de tres rotondes repartides en 
forma quasi equidistant, i en tot cas, el desplaçament extra 
dels vehicles quedaria justificat per la seva seguretat. 

Quart. Fer constar que aquestes solucions tindrien un 
impacte sobre el territori molt menor que el plantejat i 
evitaria alhora les elevades velocitats que els vehicles 
assoleixen en aquest tram, tot i que s’hi estableix una 
velocitat màxima de 80 km/h (demostrat per les batu-
des amb radar de la policia de trànsit), i possiblement 
el cost del projecte no seria tan elevat. La interferència 
en el trànsit seria poc important, tenint en compte que 
la velocitat màxima és de 80 km/h. 

A més, si destaquem el llibre blanc d’infraestructures a 
partir de l’allargament de la C-25 (a Vilobí) fins a la N-2, 
el tram de la C-25 de Campllong passarà a ser mera-
ment local, sense que això comporti que segueixi ha-
vent-hi un trànsit important, a causa del moviment soci-
al, comercial i industrial d’aquesta part del territori.

Cinquè. Igualment, cal fer constar que el primer objectiu 
de les obres és el de millorar la seguretat viària, cosa 
que la construcció d’una nova rotonda aconseguiria. Els 
objectius primordials del projecte són:

Millorar les maniobres d’entrada i sortida de la carretera. 
Optimitzar els punts de maniobra d’incorporació i sortida. 
Arranjament de les característiques superficials del ferm 
que actualment no són adequades. 

Sisè. L’Ajuntament de Campllong es compromet a col·laborar 
per tal de consensuar una solució més viable, segura i eficaç. 
Per altra banda, l’Ajuntament de Campllong vol agrair a la Di-
recció General de Carreteres que hagi detectat el problema 
de seguretat viària del nostre terme municipal i que existeixi 
voluntat de resoldre’l, i aquest Consistori proposa d’adaptar-
ho a la realitat territorial del nostre municipi.” 
 
8è Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Campllong per a l’adhesió de l’Ajuntament a la 
Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emer-
gències i Seguretat de Catalunya per a coordi-
nació amb Protecció Civil. Adhesió 

Per unanimitat dels regidors assistents es va acordar: 

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Campllong per a 
l’adhesió de l’ajuntament a la xarxa rescat de radiocomu-
nicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per co-
ordinació amb protecció civil.

9è Compte de l’aprovació definitiva de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de la modificació 
puntual POUM.  Separacions mínimes, alçada 
reguladora i nombre de plantes de la zona in-
dustrial-subzona 6.2

Es va donar compte de l’escrit tramès pels Serveis Ter-
ritorials d’Urbanisme (NRE. 716 del dia 20 de juliol ), per 
comunicar l’aprovació definitiva de la modificació puntual 
del POUM referent a les separacions mínimes, alçada re-
guladora i nombre de plantes a la zona d’edificació indus-
trial subzona 6.2, promoguda per aquest Ajuntament.

10è Compte de les resolucions dictades per l’Al-
caldia des de l’última sessió plenària de la núm. 
90/2009 a 111/2009, ambdues incloses

Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització 
i funcionament, es dóna compte de les resolucions d’Al-
caldia dictades des de l’última sessió: de la núm.  90/2009 
a 111/2009, ambdues incloses.
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Núm.: 90/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 27/2009.

Núm.: 91/2009
Ref.: Contractació equip casal d’estiu. 

Núm.: 92/2009
Ref.: Resolució sobre el control inicial de l’activitat “Instal·lació 
de valorització de residus no perillosos”. Annex II.1 Codi 10.7 de 
l’empresa XAVIER ALSINA, S.A.

Núm.: 93/2009
Ref.: Resolució a la sol·licitud del Sr. J.D.B. referent a l’exempció de la 
taxa per la recollida de residus sòlids urbans i de la taxa per la presta-
ció del servei de vigilància i conservació de la xarxa de clavegueres.  

Núm.: 94/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 29/2009.

Núm.: 95/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 23/2009.

Núm.: 96/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 24/2009.

Núm.: 97/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 25/2009.

Núm.: 98/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 21/2009.

Núm.: 99/2009
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de la llicència 
d’obres exp. 38/2007.

Núm.: 100/2009
Ref.: Llicència de parcel·lació de la finca situada a la Plaça Catalunya.

Núm.: 101/2009
Ref.: Resolució sobre la caducitat de l’expedient núm. 7/2008.
Núm.: 102/2009
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de la llicència 
d’obres exp. 10/2006.

Núm.: 103/2009
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de la llicència 
d’obres exp. 49/2006.

Núm.: 104/2009
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de la llicència 
d’obres exp. 40/2008.

Núm.: 105/2009
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de la llicència 
d’obres exp. 41/2008.

Núm.:106/2009
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació d’un habitatge uni-
familiar adossat al C/ Sant Jordi, núm. 26.

Núm.: 107/2009
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública i liquidació de les 
obres no previstes en el projecte de la llicència d’obres exp. 8/2007.

Núm.: 108/2009
Ref.: Canvi de titularitat de la llicència ambiental núm. 3/2006 de la 
planta de generació d’energia amb plaques solars fotovoltaiques. 

Núm.: 109/2009
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 14/2007.

Núm.: 110/2009
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 19/2008.

Núm.: 111/2009
Ref.: Pròrroga contractació eventual auxiliar administrativa.

Els reunits se’n donen per assabentats.
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Acta Sessió Ordinària 
de la Junta de Govern
del 21 de maig de 2009

1r Aprovació de les actes 
del 19 de març i del 16 d’abril de 2009

Pels assistents es van aprovar les actes de 19.03.2009 i 
16.04.2009, i van ser trobades conformes. 

2n Aprovació, disposició i ordenació
de despeses diverses

Es va aprovar la relació de factures diverses de data 
21.05.2009 i per import de 40.042,82 €.
Igualment s’aproven els següents pagaments: 

4.953,60 €, corresponents als serveis de l’Àrea de Medi 
Ambient del Consell Comarcal del Gironès del quart tri-
mestre de 2008.

716,20 €, corresponent al tractament de la FORM durant 
d’any 2007.

1.591,55 €, corresponents als serveis de l’Àrea de Medi 
Ambient del Consell Comarcal del Gironès primer trimes-
tre de 2009.

3r Expedients llicències urbanístiques 

Es va concedir la llicència urbanística que tot seguit s’indica. 

Exp. núm. 16/2009

Promotor: I.R.C.
Obres autoritzades: Reforma local per a perruqueria
Emplaçament de les obres: Carrer del Cementiri, 8
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions: 345 €

4t Subvencions diverses.
Sol·licituds i altres tràmits

4.1 RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 41/2009 
DEL DIA 29 D’ABRIL PROPPASSAT DE SOL·LICITUD 
DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER 
A OBRES DE REPARACIÓ MENOR, CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT

Es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona un 
ajut per un import de 10.000 € d’acord amb les bases 
de la convocatòria exposada per sufragar parcialment 
les obres de rehabilitació del Cementiri Municipal de 
Campllong. 

4.2 DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ XXVII FIRA 
COMARCAL DE PRIMAVERA.  ACCEPTACIÓ

Es va acceptar la subvenció concedida per 
l ’Àrea de Presidència de la Diputació de Giro -
na d’ import  18.000€, per al  f inançament de les 
despeses efectuades amb mot iu de l ’organi tza -
ció de la XXVII  Fira Comarcal  de Pr imavera de 
Campl long, celebrada els proppassats dies 18 i 
19 d’abr i l .

4.3 FIRA DE PRIMAVERA. GENERALITAT DE 
CATALUNYA. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA 
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL. SOL·LICITUD 
SUBVENCIÓ

Es va acordar sol·licitar del Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural, en l’àmbit de 
la convocatòria exposada, una subvenció a fons 
perdut, d’import 6.000 €, per al finançament parci-
al de les despeses d’organització de la XXVIIena 
edició de la Fira Comarcal de Primavera d’aquest 
municipi, que va tenir lloc els dies 18 i 19 d’abril 
proppassats.

4.4 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SUBVEN-
CIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS 2009-MUSICANT. 
SOL·LICITUD

Es va sol·licitar una subvenció per a l’organització del VI 
Cicle de música del país MUSICANT..., que tindrà lloc a 
Campllong els dies 25, 26, 27 i 28 d’agost amb un pres-
supost de 34.009,64 €.

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

Es va aprovar el projecte de “Ruta verda al veïnat 
de la Bruguera Fase 3”  redactada pels serveis tèc-
nics del Consell Comarcal del Gironès d’import total 
35.101,43 € IVA inclòs i sol·licitar al Consell Comar-
cal del Gironès un ajut a fons perdut sobre la base 
de la convocatòria exposada, per al finançament de 
les obres 

4.6 DIPUTACIÓ DE GIRONA: FONS DE COOPERACIÓ. 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EXERCICI 2009

Es va acordar sol·licitar a la Diputació de Girona la in-
clusió de les obres del projecte “Ruta Verda del veï-
nat de la Bruguera –Fase 3”– que es desenvoluparà 
al llarg d’aquest exercici i d’import total 35.101,43 €, 
en el Pla esmentat i l’atorgament d’una subvenció per 
import de 18.000 €.
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5è Preus públics del Casal d’Estiu de Campllong. 
Aprovació

Es van aprovar els preus públics que han de regir durant 
l’estiu 2009 al Casal d’Estiu de Campllong.

EMPADRONATS A CAMPLLONG
 Jornada completa Matí o tarda
Juny (dies 25-26-27) NO 25 €
Juliol (del 30/06 a 01/08) 250 € 165 €
Agost (del 4 al 29) NO 125 €
Setembre (de l’1al 10) 100 € 65 €
Per setmana(mínim dues) 60 € 42 €
Migdies servei vigilància 3 € /dia  
  

NO EMPADRONATS A CAMPLLONG
 Jornada completa Matí o tarda
Juny (dies 25-26-27) NO 32 €
Juliol (del 30/06 a 01/08) 315 € 210 €
Agost (del 4 al 29) NO 155 €
Setembre (de l’1al 10) 125 € 81 €
Per setmana (mínim dues) 75 € 50 €
Migdies servei vigilància 3 € /dia 

6è Subvenció Creu Roja. Atorgament subvenció

Es va aprovar atorgar a l’Assemblea Local de la 
Creu Roja de Llagostera–Cassà una subvenció 
d’import 900 €, en concepte de col·laboració mu-
nicipal en les despeses indicades de manteniment 
del transport sanitari, tot fent constar expressament 
que en la quantitat concedida s’hi han de considerar 
inclosos els possibles costos derivats dels serveis 
que es puguin dur a terme en el municipi en Camp-
llong amb motiu de la celebració d’actes públics i 
populars (Fira Comarcal de Primavera, Festa Major, 
etc.).

7è Subvenció Fundació Esclerosi Múltiple.
Denegació subvenció

Es va acordar trametre a la Fundació Esclerosi múlti-
ple que enguany no es podrà atendre la seva petició 
a causa de la delicada situació econòmica actual, tot 
i això volen emplaçar la fundació a demanar de nou 
l’ajut la propera anualitat, la qual s’intentarà atendre 
tenint en compte les disponibilitats pressupostàries del 
moment.

8è Col·legi d’Educació Infantil i Primària Puig 
d’Arques. Atorgament subvenció

Es va atorgar un donatiu de 150 € al Col·legi d’educa-
ció Infantil i Primària Puig d’Arques, com ajut econòmic 
per afrontar les despeses extraordinàries; fons de bibli-
oteca, revista escolar, activitats culturals, etc.

9è Pla de Desplegament de la FORM. 
Aprovació conveni amb Consell Comarcal del 
Gironès per a la redacció del pla

Es va aprovar el següent conveni: 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUN-
TAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS PER A LA REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I 
IMPLANTACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA 
EN EL MUNICIPI DE CAMPLLONG

10è adhesió expressa al conveni de col·laboració 
entre el consell comarcal del gironès i el consorci 
localret per a la contractació centralitzada de ser-
veis de telecomunicacions – veu, mòbil i dades 

Es va aprovar el següent conveni: 
DECLARACIÓ UNILATERAL D’ADHESIÓ EXPRESSA AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS I EL CONSORCI LOCAL-
RET PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS, VEU, MÒBIL I 
DADES, DE L’ENS LOCAL CAMPLLONG

11è Despatx Ordinari

En aquest punt de l’ordre del dia es va donar compte de 
diverses comunicacions rebudes per tal d’informar del 
seu contingut als reunits. 

11.2 Es va acordar que el mètode per a la fixació de 
les delimitacions entre els termes municipals de Llam-
billes i de Campllong sigui el de fixació de les coor-
denades UTM i que així es comuniqui a la Direcció 
General d’Administració Local per a la signatura de 
les noves actes. 

11.3 Es va acordar, per unanimitat, donar conformitat al 
protocol de funcionament d’educació primària dins el pro-
jecte RECICLATEXT i comunicar-ho a l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, Llambilles i Sant Andreu Salou.

11.4 Es va acordar, per unanimitat dels assistents, sol-
licitar de nou a la Diputació de Girona que assumeixi la 
titularitat del camí públic que enllaça els municipis de 
Fornells de la Selva i Sant Andreu Salou, afectant igual-
ment els termes municipals de Riudellots de la Selva 
i Campllong, ja que absorbeix habitualment un trànsit 
de vehicles molt intens, com a conseqüència d’haver 
esdevingut ruta alternativa respecte d’altres vies més 
importants i que  pateixen problemes de saturació i col-
lapse, com són la C-25 (Aeroport-Cassà de la Selva), 
la C-65 (al seu pas per Llambilles), la N-II, i la Gi-672 
(a Caldes de Malavella). I que els municipis esmentats 
realitzen les obres oportunes de millora i manteniment 
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de la calçada i del camí, les quals comporten unes im-
portantíssimes despeses tot i que, com s’ha dit al pa-
ràgraf precedent, el trànsit de vehicles que hi circula 
té en la seva majoria origen en altres poblacions, a fi 
de descarregar a les corporacions dels elevats costos 
de manteniment i senyalització derivats del gran vo-
lum de trànsit que hi circula i alhora traslladar aquest 
acord als municipis esmentats a efectes de ratificació 
si s’escau. 

11.5 Es va fer constar resultats de la votació realit-
zada el passat dissabte 9 de maig en la reunió anu-
al adreçada als veïns de Campllong per fer balanç 
de l’anualitat passada i presentar els projectes per al 
2009 i corresponent a la destinació de la partida d’im-
port 18.000 € de pressupostos participatius, i que és 
com segueix: 

Actuació Import
Activitats joves. Pla local de joventut 2.278,48 €
Ajudes a la gent amb dependència  5.696,20 €
Recuperació i millora de camins rurals 2.734,18 €
Festa major (activitats populars) 2.050,63 €
Activitats lúdic/culturals 1.822,78 €
Adequació i millora rutes verdes locals 3.417,72 €

Acta de la Sessió Ordinària 
de la Junta de Govern
de l'11 de juny de 2009
1r Aprovació de l’acta del 21 de maig 

El Sr. Alcalde dóna lectura a l’acta de la sessió del dia 
21 de maig proppassat, la qual va ser trobada conforme i 
aprovada pels assistents. 

2n Aprovació, disposició i ordenació
de despeses diverses

Es va aprovar la relació de factures diverses de data 
11.06.2009, per import de 23.688,45 €.

Igualment es va aprovar el següent pagament:  

656,88 €, corresponent al primer termini a l’aportació 
de l’Ajuntament de Campllong al pressupost ordinari del 
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona per a 
l’exercici 2009.

3r. Expedients llicències urbanístiques 

Es va concedir la llicència urbanística que tot seguit s’indica. 
Exp. núm. 15/2009
Promotor: PROMOCIONS RAMBLA 11 DE SETEMBRE

Obres autoritzades: Distribució interior d’una nau indus-
trial existent per destinar la planta altell a un ús d’oficines 
i la planta baixa a magatzem de material 
Emplaçament de les obres: Carrer de les Feixes Ma-
gres, 12 (parcel·la 32)
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions: 2.343,12 €

Exp. núm. 13/2009
Promotor: FARBOS, SCCL. 
Obres autoritzades: actuacions de correcció de les con-
nexions del sanejament (aigües residuals i pluvials) amb 
les xarxes municipals de sanejament corresponents
Emplaçament de les obres: Carrer Camí de Fornells, 4-8
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions:  265,47 €

4t Subvencions diverses. 
Sol·licituds i altres tràmits

4.1 DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ FONS DE 
COOPERACIÓ CULTURAL.  ACCEPTACIÓ

Es va acordar acceptar la subvenció concedida per l’Àrea 
de Cultura i d’Acció Social – Cooperació Cultural de la Di-
putació de Girona (exp. 22983), segons acord de la Junta 
de Govern de data 19 de maig i d’import 5.477,82€, sobre 
la base de la convocatòria de subvencions del Fons de 
Cooperació Cultural any 2009. 

4.2 DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ CAMPANYA 
“DEL PLA A L’ACCIÓ”.  ACCEPTACIÓ

Es va acceptar amb manifestació de l’agraïment corpora-
tiu, la subvenció concedida per Àrea d’Acció Territorial–
Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona dins la 
campanya “Del Pla a l’Acció” i, segons acord de la Jun-
ta de Govern del dia 19 de maig i d’import 18.000€, per 
al finançament de les despeses d’execució de les obres 
“Ruta Verda del veïnat de la Bruguera – Fase II”.

4.3 DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A 
INVERSIONS I MILLORES O REFORMES EN EQUIPA-
MENTS ESPORTIUS MUNICIPALS. SOL·LICITUD

Es va acordar iniciar el corresponent expedient per a 
la contractació de les obres i en conseqüència que la 
secretària interventora emeti informe sobre la propos-
ta, i també del percentatge que suposa la contractació 
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 
vigent als efectes de determinar l’òrgan competent per 
contractar, i sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut 
d’acord amb les bases de la convocatòria exposat per 
sufragar parcialment les obres per al canvi de tanca-
ments/portes exteriors de la pista del pavelló municipal 
de Campllong. 
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4.4 DIPSALUT. SUBVENCIÓ PER A LA REDACCIÓ 
D’ESTUDIS I MEMÒRIES VALORADES D’ÀMBIT 
MUNICIPAL QUE TINGUIN PER OBJECTE L’ES-
TABLIMENT DE PARCS URBANS DE SALUT I 
D’ITINERARIS SALUDABLES. ACCEPTACIÓ

Es va acordar acceptar amb manifestació de 
l ’agraïment corporatiu la subvenció concedida 
per DIPSALUT, segons acord del Consell  Rector 
de l ’Organisme autònom de salut públ ica de la 
Diputació de Girona, del dia 7 de maig i  d’ import 
1.800€, per l ’Estudi i  Planif icació dels i t ineraris 
saludables i  de parcs de salut de Campllong.

4.5 DIPSALUT. SUBVENCIONS PER A LA LLUITA 
I CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES URBANES. 
SOL·LICITUD 

Es va acordar sol· l ic i tar a l ’organisme autònom 
de salut públ ica (DIPSALUT) de la Diputació de 
Girona un ajut d’acord amb les bases de la con-
vocatòria exposada per sufragar parcialment les 
despeses del servei de desrati tzació, tot fent 
constar la urgència i  necessitat de dur-lo a terme 
per garantir  la salut dels veïns del municipi. 

5è OBRES TERRASSA LOCAL SOCIAL. 
CONTRACTACIÓ

Es va acordar portar a terme les obres relat ives a 
la construcció d’una plataforma cimentada per al 
seu ús com a terrassa d’est iu del bar-restaurant 
del local social municipal mit jançant el procedi-
ment del contracte menor, amb el contractista 
PAVIMENTS ESTAMPATS DE GIRONA per un im-
port 1.047,84 € i  167,65 € d’IVA.

6è DESPATX ORDINARI

En aquest punt de l ’ordre del dia es va donar 
compte de diverses comunicacions rebudes per 
tal d’ informar del seu contingut als reunits. 

6.2 Es va acordar sol· l ic i tar al Consorci del 
Transport Públic de l ’Àrea de Girona - ATM, la 
instal· lació d’un punt per a la compra o recàrrega 
de les targetes de transport públ ic que es podria 
ubicar a l ’Ajuntament. 

6.3 Es fa constar que s’ha iniciat la campanya de 
recol l ida d’ol is vegetals, amb col· laboració amb 
el Consell  Comarcal del Gironès, segons acord 
de la Junta de Govern de 16 d’octubre de 2008, 
amb l ’entrega de garrafes per a la separació i 
recol l ida de l ’ol i  als veïns del municipi que ho 
sol· l ic i t in.

Acta de la Sessió Ordinària
de la Junta de Govern
del 16 de juliol de 2009

1r APROVACIÓ DE L’ACTA 
DE L'11 DE JUNY DE 2009

Es va aprovar l’acta de la sessió del dia 11 de juny prop-
passat, la qual va ser trobada conforme i aprovada pels 
assistents. 

2n APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ 
DE DESPESES DIVERSES

Es va aprovar la relació de factures de data 10.07.2009, 
per import de 11.734,62 €.

Igualment, es va aprovar el següent pagament: 

2.000 €, corresponent a la redacció de l’estudi titulat “Pla-
nificació dels itineraris saludables i de parcs de salut”. 

3r SUBVENCIONS DIVERSES. 
SOL·LICITUDS I ALTRES TRÀMITS

3.1 DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ RENOVA-
CIÓ EQUIPS INFORMÀTICS. SOL·LICITUD REVISIÓ 
IMPORT CONCEDIT

Es va acordar sol·licitar a l’Àrea d’Hisenda, Promoció 
Econòmica i Noves Tecnologies – Sistemes i Tecno-
logies de la Informació de la Diputació de Girona la 
revisió de la resolució d’atorgament de l’ajut destinat 
a aquest Ajuntament per a la renovació d’equips in-
formàtics (exp. IF/1801), en el sentit d’incrementar-la 
fins a 3.000 € que correspondrien als mateixos termes 
de la sol·licitud presentada a aquest efecte en data 
26/03/2009.  

3.2 DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ OBRES DE RE-
HABILITACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ

Es va acordar acceptar la subvenció concedida per l’Àrea 
de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona (exp. 
AC/9196), segons acord de la Junta de Govern de data 16 
de juny i d’import 10.000€, sobre la base de la convocatòria 
de subvencions per cobrir despeses de reparació menor.  

3.3 DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ DESBROS-
SAMENT DE MARGES DE CAMINS RURAL I REPÀS 
DEL FERM, CUNETES I TRENQUES AMB MOTOANI-
VELLADORA.  ACCEPTACIÓ

Es va acordar acceptar la subvenció concedida per l’Àrea 
d’Acció Territorial–Medi Ambient i Territori de la Diputació 
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de Girona (exp. MA/4384), segons acord de la Junta de 
Govern de data 2 de juny i d’import 6.193,41€, sobre la 
base de la convocatòria de subvencions per a prevenció i 
extinció d’incendis forestals, línia 1.  

3.4 CONSELL COMARCAL GIRONÈS. AJUT ECONÒ-
MIC PER L’ORGANITZACIÓ DE L’ACTE D’INAUGURA-
CIÓ DE LES OBRES DE L’ESGLÉSIA DE CAMPLLONG.  
ACCEPTACIÓ

Es va acordar acceptar la subvenció concedida pel l’Àrea 
de Presidència del Consell Comarcal del Gironès, segons 
Decret de Presidència de data 29 de juny i d’import 300 €, 
per l’organització de l’acte d’inauguració de les obres de 
l’església de Campllong. 

3.5 GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS PER 
A L’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENTS PER A LA CREACIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES DE PROTECCIÓ 
CIVIL I PER A L’ELABORACIÓ, REVISIÓ I IMPLANTACIÓ 
DE PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL. SOL·LICITUD 

Es va acordar sol·licitar al Departament d’Interior i a l’em-
para de la convocatòria esmentada, una subvenció d’im-
port 6.000 €, per a l’adquisició d’un grup electrogen per al 
Centre de Coordinació Operativa Municipal.

També es va acordar convocar una reunió de treball en-
tre els responsables municipals (alcalde i regidors), tèc-
nics redactors i responsables del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya per a la implantació dels plans. 

3.6 DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ FONS MU-
NICIPAL D’INVERSIONS EN BÉNS MOBLES D’EQUIPA-
MENTS CULTURALS I ESCÈNICS 2009.  ACCEPTACIÓ

Es va acordar acceptar la subvenció concedida per l’Àrea 
de Cultura i Acció Social–Cooperació cultural de la Dipu-
tació de Girona (exp. 22598) segons acord de la Junta 
de Govern de data 7 de juliol i d’import 2.800€, sobre la 
base de la convocatòria de subvencions del Fons Munici-
pal d’Inversions en Béns Mobles d’Equipaments Culturals 
i Escènics 2009.  

3.7 DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER A LA 
CONNECTIVITAT SOCIAL, PAISATGÍSTICA I ECOLÒGICA 
ENTRE ELS ESPAIS LLIURES DE LES COMARQUES GI-
RONINES. AL·LEGACIONS A LA RESOLUCIÓ DE DENE-
GACIÓ D’ATORGAMENT

Es va acordar sol·licitar a l’Àrea d’Acció Territorial–
Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona 
la revisió de la resolució de desestimació de l’ajut 
sol·licitat per a la redacció del document tècnic “Pro-
jecte bàsic d’actuacions per a la creació d’itineraris 

de natura i protecció dels valors naturals de l’en-
torn d’aiguabarreig del sistema fluvial Onyar/Gotar-
ra als termes municipals de Riudellots de la Selva i 
Campllong” en els mateixos termes de la sol·licitud 
presentada a aquest efecte el 16.03.2009, tot fent 
constar que la petició formulada és motivada per 
la insuficiència dels recursos econòmics d’aquesta 
Corporació per fer front al pagament d’imprevistos 
en el pressupost municipal, tal com s’exposa en el 
paràgraf segon. 

4t Convenis entre l’Ajuntament de Campllong i 
el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, per 
a execució d’actuacions en l’àmbit de benestar 
social i dels tallers de memòria. Aprovació 

Es va acordar aprovar el text del conveni marc de col-
laboració entre l’Ajuntament de Campllong i el Consorci 
de Benestar Social Gironès-Salt per a l’execució de pro-
jectes i actuacions en l’àmbit de Benestar Social al muni-
cipi de Campllong i l’Annex I al conveni per a l’execució 
dels tallers de memòria, els textos dels quals es transcri-
uen tot seguit. 

5è Conveni de delegació entre l’Ajuntament de 
Campllong i el Consell Comarcal del Gironès, per a 
la prestació del servei de neteja viària. Aprovació

Es va acordar aprovar el text del conveni de delegació 
entre l’Ajuntament de Campllong i el Consell Comarcal 
del Gironès, per a la prestació del servei de Neteja viària, 
el text del qual es transcriu tot seguit. 

6è Despatx Ordinari

En el aquest punt de l’ordre del dia es va donar compte 
de diverses comunicacions rebudes per tal d’informar del 
seu contingut als reunits. 
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COMENÇA UN NOU CURS AL LOCAL SOCIAL

Un cop van acabar tots els cursos re-
alitzats durant l’any, al local social hi 
va tornar la calma. Després de tot un 
curs d’un anar i venir de gent, l’estiu, 
al local social, ha estat molt tranquil. 

Durant el mes de juliol cada tarda 
s’han fet classes de repàs per als nens 
que no volien perdre el fil dels estudis, 
ja sigui fent el quadern d’estiu o repas-

sant temes per començar el nou curs 
ben preparats. Un cop per setmana 
també s’ha fet un curs d’anglès per a 
nens i nenes, en el qual, a través de 
jocs i cançons, aprenien paraules no-
ves i repassaven el que havien fet a 
l’escola.

L’agost ha estat un mes molt tranquil 
al local social que ha servit per poder 
programar i organitzar tots els cursos 
per al nou any que comença. Entre 
vacances, Festa Major i Musicant... i 
sense adonar-nos-en, ja tornem a ser 

al setembre! I això vol dir que tot tor-
na a començar... nous cursos, nous 
professors, nova gent, corredisses, 
caliu... i que no en falti! Que mentre 
n’hi hagi voldrà dir que Campllong se-
gueix sent un poble actiu i dinàmic on 
la seva gent participa i “fa poble”!

No cal dir que us esperem al local so-
cial, ja sigui per apuntar-vos a algun 
curs o activitat, o per demanar infor-
mació, o a fer alguna proposta,... per 
al que sigui, aquí estem. Benvinguts 
al nou curs!

CASAL D’ESTIU AVUI.  LA COLLA DE DEMÀ....?

En pocs anys Campllong ha canviat la 
fesomia i el caràcter. Ha passat de ser 
un poble petit de gent gran a un poble 
en creixement i amb molta mainada. 
Només cal treure el cap al carrer per 
escoltar crits i veure corredisses, bici-
cletes i nens amb la pilota. 

Aquests canvis que omplen de goig 
un poble perquè n’asseguren el fu-
tur i la continuïtat es veu desdibuixat 
pel fet que no tenim escola pròpia i 
els nostres nens, sigui pels orígens, 
per la comoditat o pels imperatius la-
borals dels pares, no estan creixent 
plegats, sinó que estan repartits entre 
les diferents escoles de Cassà, Giro-
na i Fornells.

L’Ajuntament, ja des de l’any passat, 
ha apostat per un model de casal 
d’estiu diferent. Creiem en un casal 
d’estiu que impliqui la mainada, un 
lloc on hi vagin amb il·lusió, no per 

obligació, que els faci gaudir del po-
ble i del seu entorn, que els permeti 
conèixer i faciliti fer-se amb els veïns 
de la seva edat i, sobretot, un lloc que 
els uneixi i els permeti encara que 
només sigui durant dos mesos l’any 
créixer amb uns valors compartits.

Desitgem que aquest sigui l’embrió 
del que potser en podríem dir la co-
lla de demà. Si aconseguim aques-
ta fita, els nostres nens i nenes en 
seran el principals beneficiats, els  
pares guanyarem tranquil·litat i el 
poble serà viu. 
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6è CICLE DE MúSICA DEL PAíS MUSICANT...

El 6è cicle de música del país Musi-
cant... es va tancar el divendres 28 
d’agost amb quatre concerts dedicats 
al repertori i als intèrprets dels Països 
Catalans. El primer va estar dedicat 
a la música barroca barcelonina, 
concretament del mestre de capella 
Joan Pau Pujol (s. XVI), de qui vàrem 
escoltar una selecció d’obres litúrgi-
ques i paralitúrgiques del seu catà-
leg. L’excel·lència de les veus i dels 
instruments barrocs del grup Exaudi, 
dirigits per Joan Grimalt, van trans-
portar el públic  que omplia l’església 
a una celebració religiosa d’aquella 
època.

El dimecres 26 es van exhaurir els 
seients de la plaça Catalunya on va 
actuar el grup Port Bo i la cobla Els 
Montgrins amb una original fusió 

d’havaneres amb acompanyament de 
cobla, sota la direcció musical d’Anto-
ni Mas. El públic va gaudir d’allò més 
amb la varietat musical, espectacu-
laritat i esperit de comunicació dels 
intèrprets.

El dijous 27 l’església va ser el marc 
on va actuar el quartet Folkincats, 
que amb una personal fusió de me-
lodies populars catalanes i jazz ma-
nouche van enlluernar els oients amb 
una mostra d’energia i virtuosisme 
musical.

El cicle es tancà amb la sarsuela 
catalana més reconeguda de tots 
els temps: Cançó d’amor i Guerra 
de Víctor Mora i Rafel Martínez-
Valls. La companyia Metropolitana 
de Sarsuela que dirigeix Joan Ca-

sas van oferir una versió en format 
concert. Sobre l’escenari hi havia 
més de setanta cantaires de les 
corals La Igualtat de Gavà, Polifò-
nica de Blanes, amb l’Orquestra 
Catalana de Concerts, i els solistes 
vocals Dalmau González, Assumpta 
Fontanals, Lluís Sintes, Francesca 
Sànchez i Carlos Vállez.

Com cada any, el cicle Musicant… 
esdevé un esdeveniment cultural de 
primer ordre a nivell de comarca, tot 
això gràcies al suport d’un bon gra-
pat d’empreses, de les institucions 
públiques locals, i dels amics i ami-
gues sense els quals el Musicant... 
no seria possible.  Des de l'Associ-
ació de fires i festes de Campllong 
esperem poder retrobar-vos en la 
propera edició.
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L’EMERGENT EMERGEIX

Campllong està de festa. El passat 12 
de juliol es va celebrar la segona edi-
ció  del Festival Emergent a les nostres 
contrades, davant del Local Social. 
L’espectacle consisteix en una fusió de 
música, dansa i teatre que aglutina els 
artistes dels diferents àmbits. 

Per segon any consecutiu es va tornar 
a celebrar aquesta iniciativa patrocina-
da pel Consell Comarcal del Gironès 
amb un programa entretingut i distés, 
apte per a tots els públics. L’entreteni-
ment  tenia un cartell de renom, com el 
cantautor català per excel·lència, el sol-
soní Roger Mas, el qual mescla en les 
seves cançons el llenguatge del car-
rer, la literària i els parlars que es van 
perdent. Un altre artista amb renom 
mundial va ser el gran pallasso Jango 
Edwards, que es va posar el públic a la 
butxaca des del primer moment. Altres 
artistes no tan coneguts però no per 
això menys importants van ser:  Nose 
beatox, de les poques persones que 
fan sorolls amb la veu i sonen bé; el 
mag Aaron; Andrea Zayas, del grup de 
teatre el Galliner; i Capoeira Canigó.

El resultat de l’Emergent va ser un gran 
èxit de públic. Iniciatives com aquesta 
fomenten la cultura i la gent té l’oportu-
nitat de veure gratuïtament artistes no-
vells o veterans en un mateix format a 
dues passes de casa seva. L’Emergent 
emergeix cada dia més.
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Festa Major de Campllong

El mes d’agost és el mes de la Festa Major del nostre poble. Des de ja fa uns quants 
anys, però, la Festa Major no es limita al 4t cap de setmana, sinó que durant tot 
l’agost es duen a terme activitats.

El dissabte 1 i el diumenge 2 va tenir 
lloc el 5è torneig 3X3 de futbol.

El dissabte 15 d’ agost a la tarda 
es va portar a terme la 3a gim-
cana popular, i aquest mateix dia 
també  una caminada nocturna, 
en la qual vam recórrer bona 
part del poble sota la llum de la 
lluna.

El dimecres 19 a la tarda el casal de 
jubilats va organitzar un ball per anar 
agafant ritme de cares a la Festa Ma-
jor, i al vespre es va dur a terme un 
concurs de Sing Star.

El dijous 20 es va celebrar el 1r cam-
pionat de Raiman TV party, en què 
tots plegats vam poder riure una bona 
estona.

Passades totes aquestes activitats 
preFesta entrem de ple en el cap de 
setmana de la Festa Major.

El divendres comencem la xerinola 
amb el repicament de campanes. 

Tot seguit va començar el 2n Roda-
camps. Al vespre vam escoltar una 
excel·lent cantada d’havaneres a 
càrrec dels Pescadors de l’Escala. A 
la nit els protagonistes van ser els jo-
ves, que van fruir d’un concert amb els 
grups Burman Flash i Miquel del Roig.

El dissabte, els més menuts es van 
divertir d’allò més bé amb els jocs que 
els van preparar els monitors del casal. 
A la tarda es va dur a terme el 8è 3X3 
de bàsquet i vam delectar-nos amb un 
concert de tarda amb l’orquestra Ca-
daqués. A la nit tothom va ballar amb 
l’actuació de l’orquestra Cadaqués i tot 
seguit els més joves van xalar amb els 
ritmes del DJ Fauster.
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El diumenge al migdia es va celebrar 
la missa i tot seguit es va fer un mag-
nífic vermut al jardins de l’església, 
on també hi vam poder ballar tres 
sardanes.

A la tarda els més menuts van gau-
dir de l’actuació del grup d’animació 
infantil Pica Picarol i tot seguit vam 
seguir la cercavila feta pel grup de 
grallers i timbalers de Campllong 
acompanyats per en Darquet i també 
del capgròs que van confeccionar el 
grup dels més grans del casal.

Llavors, l’Orquestra Marina ens va 
tocar unes sardanes i, seguidament, 
vam tenir un animat ball. Per fina-
litzar la nit ens va delectar amb un 
magnífic concert.

El cap de setmana de la Festa Major 
ja ha acabat, però les activitats enca-
ra continuen.

Dilluns a la tarda es va dur a terme 
una ruta amb bicicleta pel poble i al 
vespre vam poder passar-ho d’allò 

més bé  amb un magnífic concurs de 
Karaoke.

Com a cloenda de la Festa Major, el 
dissabte 29 d’agost vam degustar un 
magnífic sopar de germanor i, tot se-

guit, un bon ball a càrrec de Ferran 
Prunell.

El diumenge 30 es van jugar els tra-
dicionals partits de futbol entre casa-
des i solteres i casats i solters.
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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)
Hospital Santa Caterina  972 18 26 00
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 
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Amb el suport de: Edita:


