
Enguany i per tercer any consecutiu s’han organitzat diferents activitats per
tal de recollir diners a favor de la Marató de TV3, que aquest any estava de-
dicada a les malalties minoritàries.

La tarda del dia 5 de gener van arribar els tres Reis de l’Orient sobre la seva espec-
tacular carrossa, molt ben acompanyats pels seus patges. Van ser molt ben rebuts
per la colla de grallers i timbalers de Campllong i per totes les persones assistents
amb els seus fanalets. Tots els nens i nenes van tenir l’ oportunitat de veure de prop
i de parlar-hi amb Ses Majestats, alguns amb més nervis que d’altres.
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Carta de l’alcalde

Aquest any que entrem pot passar a la història per
les iniciatives que s’han de dur a terme al nostre mu-
nicipi, i potser també per l’esforç que això comportarà
al poble. Segurament, en un moment en què qual-
sevol pot pensar que el millor és nedar i guardar la
roba, l’Ajuntament ha de fer front a la planificació es-
tablerta d’anys abans i tirar endavant aquelles fites
que teníem programades, i ho ha de fer amb la
solvència de sempre, això sí, amb molta rigorositat i
estant alerta que el dia a dia del municipi no es vegi
afectat per aquestes actuacions extraordinàries, o en
el seu cas, en quedi afectat el menys possible. El pos-
sible virus podria ésser la manca de liquiditat per
afrontar el dia a dia del poble. Si aquest paràmetre
s’aconsegueix contenir, la resta és simplement feina,
i aquest no és un bon moment per crear, i tenir feina?
Doncs amb els condicionants del compliment de les
obligacions adquirides per les altres administracions
que han compromès el seu suport a les diferents ac-
tuacions previstes, tirarem endavant. Voldria fer un
petit recordatori de quines són, començant per l’ac-
tuació més important, l’ampliació del Local Social.
Amb el model previst aconseguirem: tenir llar d’in-
fants, un magatzem al centre del poble per a tot el
material municipal -els que heu entrat l’actual ja
sabeu que està més que ple- i una Sala Polivalent
amb unes dimensions adients per a ubicar-hi actes
(quina, teatre, conferències, exposicions, concerts de
petit format, festes, balls, cursos, etc.). Aquest espai
haurà de tenir una polivalència important i, combinat
amb la Sala que tenim ara i el Pavelló, ens ha de per-
metre que cada activitat tingui l’entorn i espai més
adequat. D’aquesta ampliació també sortirà un espai
just al costat de la cuina actual per a ubicar-hi un
menjador per al bar restaurant, la qual cosa farà que
l’espai que actualment fa de menjador (que no és ad-
equat, ni per distància, ni per ubicació, ni per a
prestacions de menjador), es pugui dedicar al jovent,
o la gent gran, o a tots dos sectors (depenent encara
en aquests moments de les inquietuds que aquests
col·lectius demostrin), o qui sap si a suplir algun
servei bàsic que esdevingui urgent. En tot cas la po-

livalència que tindrem en els espais haurà de fer que
no ens quedi cap col·lectiu sense un lloc adient.
També s’havia dit que aquest any es portaria a terme
la construcció del dispensari mèdic municipal. En
aquest moment estem a punt de deixar resolt el con-
veni amb el bisbat per alliberar l’actual Rectoria, i fer
el canvi pactat amb la casa nova que fa cantonada
(C/Pavelló – C/ Rectoria), just al darrere de l’actual.
Amb això quedaria el camp lliure per a tirar endavant
les obres, de les quals en aquest moment ja tenim el
projecte fet, a fi de convertir els baixos de l’actual
Rectoria en l’espai de salut al poble, o sigui, que
estem a l’espera que surti la línia d’ajuts per a fer-ho
possible, hauria d’haver sortit a finals de l’any passat,
en tot cas esperem que no es retardi, perquè ho
tenim quasi a punt. Una altra actuació que es tenia
pensada, i que està inclosa en el Pla d’obres d’en-
guany, és l’ampliació, i adequació de les dependències
municipals. Aquesta reforma implicaria una reforma
de l’escala principal, la construcció d’una escala fins a
les golfes, la construcció d’un ascensor per tal que les
oficines esdevinguin accessibles, la creació d’un can-
cell d’entrada, i amb l’ampliació sortirà un despatx per
a serveis tècnics, un altre per als serveis socials, i un
espai que pot anar dedicat a jutjats, o ser polivalent.
També es reformaran dos accessos a la carretera
concretament l’accés del veïnat de Can Canyet, i el
del Cementiri, obres encaminades a fer més segur el
trànsit per aquesta via que travessa i condiciona el
nostre municipi. Aquestes actuacions han d’anar
acompanyades de les clàssiques obres de manteni-
ment que assegurin el dia a dia de les instal·lacions
municipals durant l’exercici actual, i de cara al futur
més proper. Aquestes i altres actuacions que semblen
menys significatives que les esmentades, però tant o
més necessàries, les comentarem a la reunió que
farem com cada any just després de l’aprovació del
pressupost, si tot va bé, a principis de març. Fins
aleshores us desitjo, a tots, molta salut.

L’Alcalde: Lluis Freixas i Vilardell

2010, any d’engegar 
projectes a Campllong
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 1
D’OCTUBRE DE 2009

1r.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
DEL DIA 30.07.2009

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
30.07.2009.

2n.-QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA.

El Sr. Alcalde, en motiu de l’inici del curs escolar, co-
menta referent a les parades de l’autobús escolar
del nucli urbà.

3r.-REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS 
ASSUMPTES I GESTIONS REALITZADES

La regidora Sra. Anna Bancells i Bagudanch, fa una
valoració molt positiva de la Festa Major i del VI cicle
de música del país MUSICANT... i felicita a totes les
persones que hi han col·laborat ja que totes les ac-
tivitats i actes s’han desenvolupat sense incidents. 

El Sr. Xavier Esteva i Roca, vol fer constar l’èxit de
participació en el casal d’estiu d’enguany i també la
millora en la gestió econòmica que ha sigut d’un
pressupost inferior al previst. 
El Sr. Esteva comenta que enguany no es participarà
en el Festival de tardor de teatre de Temporada Alta,
per la poca participació que va tenir la darrera anu-
alitat, en el mateix sentit, el mateix regidor comenta
que tampoc es participarà a ESCENARIS 2010 que
organitza el Consell Comarcal del Gironès  i la
Diputació de Girona . El motiu de la no participació
és l'incompliment per part de l’organització dels

compromisos adquirits que ha obligat a l'Ajuntament
a assumir la totalitat del cost del catxet d'algunes
obres i no el 50% com estava previst, tot i haver
comptat sempre amb l’assessorament i vist-i-plau
de la companyia La Troca, directora artística d'Esce-
naris així com del Consell Comarcal,  amb els
greuges i diferències pressupostàries que això va
comportar per fer front a la part de la despesa no
prevista en el pressupost de l’anualitat 2009.  

El mateix regidor exposa i lamenta la poca sensibil-
itat d'aquestes institucions cap els municipis petits i
amb inquietuds, on el suport verbal es inversament
proporcional a les dotacions econòmiques. El Sr. Es-
teva acaba l'exposició dient que si no ens en sortim
de portar el teatre a casa, doncs haurem d'anar-lo a
veure a Barcelona i que l'Ajuntament ja farà el que
calgui per facilitar-ne tant l'accés com el desplaça-
ment.

Per acabar el Sr. Xavier Fuentes i Falgàs, comenta
que va assistir juntament amb la regidora Sra. Roser
Freixas i Puig a la inauguració del nou espai jove
(Estació Jove) que té l’objectiu de mancomunar
serveis dels municipis per tal de poder donar més
recursos als joves ja sigui de feina o habitatge, co-
menta que a l’acte hi va assistir l’alcaldessa de
Girona, la Sra. Pagans. 

4t.-ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES 
ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

S’aprova provisionalment per a l’exercici 2010 i
següents la nova ordenança municipal: 

Cop d’ull a les actes municipals
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Cop d’ull a les actes municipals

S’aprova provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de les Ordenances fiscals
que a continuació es relacionen:
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Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajunta-
ment els anteriors acords provisionals, així com el
text complet de les Ordenances fiscals aprovades de
nou o modificades, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publi-
cació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.

Durant el període d’exposició pública de les Orde-
nances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitiva-
ment aprovats.

5è.-APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS D’O-
BRES NÚM. 2 I 3: PROJECTE D’URBANITZACIÓ
HABITATGES SOCIALS I EQUIPAMENTS DEL
MUNICIPI DE CAMPLLONG.

S’aproven les certificacions 2a. i 3ra. de l’obra “UR-
BANITZACIÓ ZONA D’HABITATGES SOCIALS I
EQUIPAMENTS” presentada per Construccions Miquel
Mas, SL, per import de 15.071,21.- €  i 37.246,89.- €
respectivament (IVA inclòs).  

6è.-ACTA DE DELIMITACIÓ DE TERMES ENTRE
ELS MUNICIPIS DE CAMPLLONG I RIUDELLOTS
DE LA SELVA. APROVACIÓ.

S’aprova l’acta d’operacions de delimitació que s’ha
exposat i comunicar-ho a la Direcció General d’Admin-
istració local i a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva,
en compliment de la disposició legal vigent.

7è.-PROPOSTA ACORD PLE SOBRE L’APRO-
VACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ I ELS ESTATUTS DE
L’ORGANISME AUTÒNOM “MUSEU D’EINES AN-
TIGUES DEL CAMP I D’OFICIS TRADICIONALS
DE CAMPLLONG”.

S’aprova inicialment  la constitució de l’organisme
autònom del “Museu d’eines antigues del camp i d’ofi-
cis tradicionals de Campllong”; els estatuts pels quals
es regirà i la relació de béns que se li adscriuen per al

desenvolupament de les seves funcions.
S’acorda sotmetre l’acord a informació pública per un
termini de 30 dies en el BOP de Girona, en els quals
es podrà sotmetre a examen i presentar les al·lega-
cions i suggeriments oportuns.
** El text íntegre del estatuts es pot consultar a:
www.campllong.cat

8è.-REGLAMENT DEL CASAL D’ESTIU, CASAL
DE NADAL I ALTRES ACTIVITATS MUNICIPALS
SIMILARS. APROVACIÓ

S’aprovar inicialment el “Reglament regulador del
servei municipal del casal d’estiu, de Nadal i d’al-
tres activitats municipals similars”  i es sotmet a
informació pública al BOP, DOGC, mitjans de comu-
nicació escrita diària i al taulell d’anuncis de l’Ajun-
tament el Reglament esmentat pel termini de 30
dies per a la seva consulta i la possible formulació
de reclamacions i al·legacions amb el benentès
que, en cas de no presentar-se’n cap, quedarà de-
finitivament aprovat sense necessitat d’ulterior
acord.
** El text íntegre del reglament es pot consultar a:
www.campllong.cat

9è.-EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS PRES-
SUPOSTARIS 1/2009. APROVACIÓ DEFINI-
TIVA

S’acorda donar-se la corporació per assabentada
de que resta elevat a definitiu l’acord d’aprovació
inicial adoptat en sessió de 25 de juny de 2009, de
conformitat amb allò disposat per l’article 169.1 del
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals(RDL 2/2004,
de 5 de març).”

10è.-SOL.LICITUD ATENCIÓ CIUTADANA DELS
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA AL
MUNICIPI. 

S’acorda sxol.licitar al Consorci Benestar Social
Gironès-Salt, la concreció del serveis socials d’aten-
ció primària en dependències municipals de l’Ajun-
tament de Campllong (Horari, necessitats
d’infrastructura, etc.), i fer constar, que l’Ajuntament
donarà suport administratiu al serveis en tot allò que
sigui necessari (agenda, tramitació expedients, etc.).
11è.-SOL.LICITUD CREACIÓ DE CONSULTORI

Cop d’ull a les actes municipals
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MÈDIC LOCAL.

S’acorda sol·licitar al Delegat Territorial de Salut o altra
autoritat competent que correspongui la creació en el
municipi de Campllong d’un consultori mèdic local,
tant en els aspectes referits al finançament de les
obres d’adequació dels espais i dependències opor-
tunes, com el seu equipament en material i utillatge
suficient i adscripció dels professionals necessaris. 

12è.-CONSELL  D’INICIATIVES LOCALS PER AL
MEDI AMBIENT (CILMA)
NOMENAMENT REPRESENTANT. 

S’acorda nomenar la regidora de l’Àrea de Medi Ambi-
ent Sra. Anna Bancells i Bagudanch com a represen-
tant municipal en l’Assemblea General de Consell
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA), en
substitució de la Sra. Serra.

13è.-COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
PLENÀRIA DE LA NÚM. 112/2009 a 148/2009,
AMBDÓS INCLOSES. 

Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organ-
ització i funcionament, es dóna compte de les resolu-
cions d’alcaldia dictades des de l’última sessió: de la
núm.  112/2009 a 148/2009, ambdues incloses.

Núm.: 112/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
32/2009
Núm.: 113/2009
Ref.: Requeriment i Finalització expedient d’interven-
ció Ambiental EXP. 4/2009 – GLOBAL TRUSS SPAIN,
S.L. 
Núm.:114/2009
Ref.: Incoació expedient responsabilitat patrimonial
Núm.:115/2009
Ref.: Resolució expedient responsabilitat patrimonial
Núm.: 116/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
33/2009
Núm.: 117/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
30/2009
Núm.: 118/2009
Ref.: Delegació funcions Alcalde per motiu de va-
cances

Núm.: 119/2009
Ref.: Trasllat informe tècnic de requeriment i suspen-
sió  la llicència de primera utilització  de l’expedient
d’obres 63/2006 de construcció d’una nau adossada
sense ús definit.
Núm.: 120/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 35/2009 –
Desmuntatge línia aèria i suports fusta existents,
obertura rasa per nova estesa de línia elèctrica subter-
rània de BT i instal·lació de dues caixes BT.
Núm.: 121/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 36/2009 –
Col·locació valla al.lumini lamas color lacat rovell – c/
Sant Jordi, 23
Núm.: 122/2009
Ref.: Trasllat informe tècnic de suspensió de la llicència
de primera ocupació de l’expedient d’obres 1/2006 de
construcció de set naus adossades sense ús definit.
Núm.: 123/2009
Ref.: Requeriment i Finalització expedient d’interven-
ció Ambiental exp. 5/2009 – LOPEZ MASFERRER, S.C. 
Núm.: 124/2009
Ref.: Liquidació taxa per la recollida de residus urbans
de la granja Cal Tano
Núm.: 125/2009
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació d’un
habitatge unifamiliar aparellat al C/ Sant Jordi, núm.
18A
Núm.: 126/2009
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació d’un habi-
tatge unifamiliar aparellat al C/ Sant Jordi, núm. 18
Núm.: 127/2009
Ref.: remodelació de les delegacions de les àrees als
regidors
Núm.: 128/2009
Ref.: Adhesió al catàleg de serveis de Dipsalut
Núm.: 129/2009
ref.: Devolució d’un aval aportat per l’empresa “Obres i
Canalitzacions Lloret,s.a.” en la sol·licitud de participació
del contracte d’adjudicació per l’execució de les obres
corresponents al projecte titulat “ construcció de la
xarxa de subministrament de gas a mitja pressió b”
Núm.: 130/2009
Ref.: Reordenació de la liquidació de la taxa de recollida
de residus sòlids urbans i requeriment de legalització
d’activitat a TRACTORS CAMPLLONG, S.L..
Núm.: 131/2009
Ref.: Caducitat de llicència urbanística d’enderroc de
l’exp. núm. 35/2007 – Promotor Joan Johé i Salvans
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Núm.: 132/2009
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació local re-
format per a perruqueria i devolució de fiançes de runes
i afectació del domini públic. 
Núm.: 133/2007
Ref.: Trasllat informe urbanístic 
Núm.: 134/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 37/2009 – Re-
habilitació cuina a l’habitatge situat al carrer Baixada
Can Pou, 1
Núm.: 135/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 31/2009 –
connexió aigua al mas La Casa Nova i reparació petites
esquerdes 
Núm.: 136/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 38/2009 – In-
stal·lació barbacoa 
Núm.: 137/2009
ref.:  Convocatòria Comissió Especial de Comptes per
l’emissió del corresponent dictamen sobre els Comptes
Generals de 2008.
Núm.: 138/2009
ref.:  Pagament de les factures emeses en concepte de
les actuacions del Musicant i Festa Major.
Núm.: 139/2009
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de la
llicència d’obres exp. 19/2008
Núm.: 140/2009
Ref.: Autorització lloguer pavelló esportiu i liquidació
taxa.
Núm.: 141/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 34/2009 –
Construcció pou. 
Núm.: 142/2009
Ref.: Rectificació error aritmètic del decret núm.
120/2009 de data 19 d’agost 
Núm.: 143/2009
Ref.: Autorització lloguer pavelló esportiu i liquidació
taxa 
Núm.: 144/2009
Ref.: Devolució d’ingrés indegut per la duplicitat en el
pagament dels deutes tributaris de l’expedient de llicèn-
cia ambiental núm. 5/2006
Núm.: 145/2009
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació habitatges
de protecció oficial.
local reformat per a perruqueria i devolució de fiances
de runes i afectació del domini públic. 

Núm.: 146/2009
Ref.: Incoació de procediment de restauració de la legal-
itat per obres legalitzables ja executades.
Núm.: 147/2009
Ref.: Incoació de procediment de restauració de la legal-
itat per obres legalitzables ja executades.
Núm.: 148/2009
ref.: Devolució d’un aval aportat per l’empresa “XAVIER
ALSINA, S.A.” com a garantia definitiva de les obres de
“Rehabilitació de l’antiga casa consistorial per a locals
socials”

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 22 D’OCTUBRE DE 2009 

S’aprova la delegació a favor del regidor Sr. Xavier
Codina i Comas per a la formalització de l’acta de fi-
nalització d’obra corresponent a l’habitatge destinat
a Rectoria que construeix la companyia Campllong
Iniciatives SAU. 

S’aprova el conveni regulador de les condicions d’ad-
scripció a favor de l’ajuntament de Campllong de
tres habitatges de protecció oficial i modalitat de
lloguer, promogudes per la societat municipal “Cam-
pllong Iniciatives, SAU” situats al carrer de la recto-
ria, 2, 4, 6. aprovació.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2009 

1r.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS 
01/10/2009 I 22/10/2009

S’aproven els esborranys de les actes dels dies 1 i
22 d’octubre proppassat.

2n.-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,
acorden d’adreçar la comunicació proposada pel
naixement de A.O.A. i C.B.R. 

Seguidament, el Sr. Alcalde es refereix al recent
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traspàs del Sr. J.M.C. els regidors presents en l’acte
acorden transmetre als familiars el sincer condol de
la Corporació junt amb la manifestació de sentiment
i respecte.
El senyor Freixas comenta que la setmana passada
es van realitzar les signatures de les escriptures de
compra-venda dels 6 habitatges de protecció oficial
i la signatura dels contractes de lloguer dels 3 habi-
tatges restants, donant per finalitzada les obres i
completats els tràmits corresponents a les adjudica-
cions. 
Tot seguit, el Sr. Alcalde posa en coneixement dels
assistents, la reunió mantinguda amb els represen-
tants de Carreteres de la Generalitat de Catalunya
en relació al projecte de millora d’accessos als
camins municipals de la C-25, on es va concretar una
nova solució per l’accés al veïnat de Can Canyet mit-
jançant la construcció d’un carril d’incorporació i
parada per als girs i, realitzant l’obra en un nou
traçat acordat entre els veïns, que evita que el camí
s’acosti massa a prop dels habitatges particulars tal
con succeïa en el projecte inicial.   

A continuació el Sr. Freixas fa un breu comentari ref-
erent a la nova convocatòria dels Fons estatals d’in-
versió Local, que és preveu molt similar a l’anterior
però amb menys finançament 109€/habitant. 

El Sr. Alcalde exposa la comunicació rebuda del
servei de CORREUS, informant de la incorporació
d’un codi postal exclusiu del municipi de Campllong
(17459), per evitar les confusions que actualment es
produeixen pel fet de compartir el codi postal actual
amb Riudellots de la Selva. 

Per finalitzar Sr. Alcalde comenta l’escrit tramès en
data d’avui per la Sra. Mercedes Fernández Plaza,
adjudicatària de la gestió del serveis de Bar-Restau-
rant del Local Social, en el sentit d’avançar, durant
l’horari d’hivern, el tancament del Bar-Restaurant els
dies laborables a 2/4 de 9 i els diumenges en acabar
el servei del migdia, la petició exposada exclou els
dies que hi hagi activitats (balls, retransmissió d’es-
ports, etc.) i sopars per encàrrec. 

Els reunits prèvia deliberació i per unanimitat acor-
den de transmetre a la Sra. Fernández que accepten
la seva petició d’avançament del tancament però a

les 9 del vespre en dies laborables i a les 7 de la
tarda els diumenges, i recordant-li que tal com ex-
posa en el seu escrit, es respectaran els horaris ini-
cialment acordats sempre que hi hagin activitats o
sopars per encàrrec així com que en l’horari d’estiu
es retornaran als horaris inicialment pactats. 

3r.-REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS 
ASSUMPTES I GESTIONS REALITZADES

El Sr. Codina, pren la paraula i comenta les obres de
reparació i millora (paleteria i pintura) realitzades al
Cementiri municipal, i en treballs de jardineria. En
aquests sentit el mateix regidor comenta que els tre-
balls de jardineria s’han dut a terme amb la brigada de
manteniment que ha posat a disposició dels municipis
el Consell Comarcal del Gironès, prèvia signatura d’un
conveni, i amb la durada de tres mesos de prova.  

Pren la paraula el regidor Sr. Esteva per donar compte
de com s’estan desenvolupant els cursos del Local So-
cial programats per enguany, en aquest sentit co-
menta que s’estan duent tots a terme excepte el
d’anglès infantil que es tornarà a programar al gener.

Per finalitzar el regidor Sr. Gumbau, comenta que el
proper dia 15 es realitzarà la 5è Caminada Popular
pel municipi al mati i al mateix dia per la tarda la
popular castanyada. 

4t.-INICI EXPEDIENT PER A ALIENACIÓ SO-
LARS MUNICIPALS DE LA ZONA INDUSTRIAL “
LES FERRERIES” DE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG.

És prenen els següents acords: 
Sol·licitar al Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques informe previ per a l’alienació de
les 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 de la zona industrial de Campllong. L’informe ha
de ser emès en el termini de trenta dies. Si l’informe
no és favorable, el ple ha d’adoptar l’acord d’alien-
ació  amb els requisits que estableix l’article 47.2 de
la Llei 7/1985 de bases de règim local.

Aprovar el plec de clàusules administratives particu-
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lars que ha de regir la compravenda mitjançant pro-
cediment obert i oferta econòmica més avantatjosa
i un sol criteri d’adjudicació de les 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,
exposant-lo al públic per termini de 20 dies mit-
jançant anunci inserit al BOP i DOGC, en el decurs
dels quals els interessats podran formular al·lega-
cions; de no presentar-se’n cap, s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat d’ulterior acord.
Anunciar la licitació mitjançant concurs del con-
tracte de compravenda en la oferta més avan-
tatjosa de les 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

5è.-PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL
COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ COR-
RESPONENT A L’EXERCICI 2008

S’aprova definitivament el Compte general de la
Corporació, corresponent a l’exercici de 2008,
sense objeccions ni observacions i rendir els es-
mentats comptes de la corporació, esdevinguts
com a resultat de l’exercici econòmic 2008, a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal
de Cuentas.

6è.-DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFIN-
ITIVA DE DIVERSOS PROJECTES. 

Donar-se la corporació per assabentada de que
resta elevat a definitiu els acords d’aprovació inicial
adoptats en sessió de data 6 de juliol de 2009, dels
projectes que tot seguit s’indicaran i procedir a la
seva publicació al BOP i al DOGC. 

Títol: PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA RECTORIA
PER A AMPLIACIÓ DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ -
CASA CONSISTORIAL DE CAMPLLONG
Tècnic redactor: Manel Alemany i Masgrau, arqui-
tecte col·legiat núm. 11.352/2
Pressupost total previst: 174.436,59.- € 

Títol: AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCIALS DEL MU-

NICIPI DE CAMPLLONG
Tècnic redactor: Manel Alemany i Masgrau, arqui-
tecte col·legiat núm. 11.352/2
Pressupost total previst: 1.051.652,39.- €

7è.-COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
PLENÀRIA DE LA NÚM. 149/2009 a 162/2009,
AMBDÓS INCLOSES. 

Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Or-
ganització i funcionament, es dóna compte de les
resolucions d’alcaldia dictades des de l’última ses-
sió: de la núm.  149/2009 a 162/2009, ambdues
incloses.

Núm.: 149/2009
Ref.: Trasllat informe urbanístic i certificació de
compatibilitat urbanística per a la instal·lació
d’una nova activitat al Polígon Industrial Les Fer-
reries. 
Núm.: 150/2009
Ref.: Autorització utilització sala polivalent del
Local 
Núm.: 151/2009
Ref.: Nomenament d’habilitació de funcionària
com a secretària- interventora
Núm.: 152/2009
Ref.: Contractació temporal per raons d’urgència
per cobrir plaça vacant d’auxiliar administrativa
personal laboral.
Núm.:153/2009
Ref.: Resposta a les demandes del Sr. Miquel Sais
i Casanoves referent als elements reductors de ve-
locitat del veïnat de la Bruguera (passos elevats). 
Núm.: 154/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 39/2009
– instal·lació de valla metàl·lica 
Núm.: 155/2009
Ref.: Trasllat informe urbanístic referent a l’acred-
itació de l’edificabilitat.  
Núm.: 156/2009
Ref.: Trasllat informe tècnic de suspensió de de-
volució de fiança de domini públic d’una
instal·lació de planta fotovoltaica.
Núm.: 157/2009
Ref.: Sol·licitud de subvenció per a la realització
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d’actuacions de gestió, conservació i recuperació
d’espais fluvials.
Núm.: 158/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística núm. 19/2009
– Canvi fusteria finestra, canvi paviment de dos
habitacions, remolinar i repicar parets d’una
habitació i enrajolar bany del Mas Vert situat al veï-
nat de La Bruguera, núm. 26
Núm.: 159/2009
Ref.: Aclariment per l’Agència de Residus de
Catalunya referent a la renúncia de la subvenció
pel projecte “Prova Pilot Compostatge Comunitari”. 
Núm.: 160/2009
Ref.: Sol·licitud de pròrroga a la Diputació de
Girona, per justificació subvenció del projecte de la
Ruta Verda.  
Núm.: 161/2009
Ref.: Sol·licitud de pròrroga al Consell Comarcal del
Gironès, per justificació subvenció del projecte de
la Ruta Verda.  
Núm.: 162/2009
Ref.: Liquidació obres menors any 2008 Joaquim
Albertí, SA.  

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2009 

2n.-EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PRESSUPOSTARIS 2/2009. APROVACIÓ PRO-
VISIONAL

S’aprovar provisionalment l'expedient d’habilitació
de crèdits pressupostaris núm. 2/2009, a finançar
amb càrrec al romanent de tresoreria, nous i ma-
jors ingressos i anul·lació i baixes de crèdit, ex-
posar al públic, mitjançant edicte al BOP de Girona,
el present acord pel termini de quinze dies hàbils,
en acompliment de l'article 177.2 del text refós de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre (RDL 2/2004,
de 5 de març) i preceptes concordants del Decret
500/1990, de 20 d'abril, a l'objecte que els interes-
sats puguin examinar l'expedient i formular, en el
seu cas, les reclamacions que considerin opor-
tunes. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat, sense necessitat de nou acord corporatiu,
si en el transcurs del termini d'informació pública
no és presenta cap reclamació.

3r.-APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DE MILLORA
URBANA DE TRANSFORMACIÓ DE L’ÀMBIT DE
VERD PRIVAT DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR
INDUSTRIAL “LES FERRERIES” DE CAMPL-
LONG, PER AL SEU DESTÍ A USOS INDUSTRI-
ALS.

Al no haverse presentat al.legacions, s’aprova defin-
itivament el Pla de Millora Urbana de transformació
de l’àmbit de Verd Privat del Pla Parcial del sector in-
dustrial “ Les Ferreries” de Campllong per al seu
destí a usos industrials i, la seva publicació queda
supeditada a la presentació davant de l’Ajuntament
de Campllong de la documentació acreditativa de la
formalització de la garantia del 12% del valor de les
obres establerta a l’article 101.3 i 100.3 de la LUC,
amb el benentès que un cop exhaurit el termini de
tres mesos, sense que s’hagi constituït la garantia, la
tramitació del Pla restarà sense efecte.

Lliurar, en el termini d’un mes, a la Comissió Territo-
rial d’Urbanisme de Girona l’aprovació definitiva del
Pla de Millora Urbana, lliurament que és condició per
a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva,
segons les determinacions de l’article 86 de la LUC

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
DATA 17 DE DESEMBRE DE 2009 

1r.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS
05/11/2009 i 12/11/2009

S’aproven els esborranys de les actes dels dies 5 i
12 de novembre proppassat.

2n.-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,
acorden d’adreçar la comunicació proposada pel
naixement de Q,G.S.  i M.V.P. 

El senyor Freixas comenta que l’Associació de Fires i
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Festes i l’Ajuntament de Campllong  van presentar
una sol·licitud a la Federació de Frisona de Catalunya
en el sentit de poder realitzar el XV Concurs Català
de la Raça Frisona FEFRIC 2010 i, que la Junta de la
Federació ha atorgat que l’esmentat certament és
celebri a Campllong durant els dies de la 28a. Fira
Comarcal de Primavera de Campllong, que correspo-
nen als dies 10 i 11 d’abril.

3r.-REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES

Les Regidores Anna Bancells i Roser Freixas, co-
menten de les activitats realitzades el diumenge pas-
sat dia 13, en motiu de la Marató de TV3, amb un
balanç molt positiu tant en participació a les activi-
tats com en col.laboració per part de veïns i entitats
a l’organització i remarquen l’èxit de la Tercera Cata
de Vins Solidaria. L’import recaptat va ser de
1.444,10.-€. 

Les mateixes regidores exposen les activitats pre-
vistes per aquest Nadal, que enguany com a novetat
hi ha el primer concurs de pessebres el proper diss-
abte dia 19, la nit del 24 missa del Gall i repre-
sentació de la nit de Nadal, els dies 25,26 i 27 Quina
en benefici al Museu del camp, el dia 3 visita del
patge reial i el dia 5 cavalcada de reis. 

Tot seguit el regidor Sr. Xavier Fuente, comenta la
seva assistència a la reunió convocada per l’Àrea de
Turisme del Consell Comarcal del Gironès, comenta
que s’ha constituït una comunitat amb tots els mu-
nicipis de la comarca per potenciar a nivell turístic
els municipis, fer difusió a través de publicitat, guies,
web, etc. Per tal d adherir-se-hi  l’Ajuntament hauria
d’abonar una quota anual. 

Els reunits es donen per assabentat i acorden pro-
posar-ho de cares a la propera anualitat. 

El Sr. Xavier Esteva, comenta que enguany també es
realitzarà el Casalet de Nadal durant els dies lab-
orables i que actualment hi ha 16 nens de diverses
edats apuntats. 

Per acabar el Sr. Joan Gumbau comenta l’inici el pas-

sat dia 3 de desembre de l’atenció dels serveis so-
cials al municipi 1 cop per setmana. 

4t.-CONSTITUCIÓ DEL “MUSEU D’EINES AN-
TIGUES DEL CAMP I D’OFICIS TRADICIONALS
DE CAMPLLONG”. APROVACIÓ DEFINITIVA. 

S’aprova definitivament la constitució del "MUSEU
D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I D’OFICIS TRADI-
CIONALS DE CAMPLLONG” com a organisme autònom
de caràcter administratiu per a la gestió dels béns que
han d'integrar el fons de l’esmentat Museu 

S’aprova definitivament els Estatuts pels quals es re-
girà el "MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I
D’OFICIS TRADICIONALS DE CAMPLLONG” i la
relació de béns que se li adscriuen per al desenvolu-
pament de les seves funcions, segons els documents
adjunts en aquest acord. 

S’acorda publicar els presents acords i el text íntegre
dels estatuts de l'organisme autònom per mitjà del
BOP, del tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, i
del web municipal i anunciar al DOGC la referència
del BOP en què s'hagi verificat la publicació. I trame-
tre al Departament de Governació de la Generalitat
i a l'Administració de l'Estat testimoni fefaent d'aque-
sts acords i dels Estatuts de l'organisme autònom,
perquè en tinguin coneixement i, Instar la inscripció
de l'organisme autònom a la secció corresponent del
Registre d'entitats locals de Catalunya.

5è.-CONCESSIÓ D’AJUTS DE SUPORT
ECONÒMIC A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA  -
ANY 2009. APROVACIÓ.

S’aprova concedir els ajuts econòmics que seguida-
ment es detallaran, en el marc de la convocatòria
al·ludida i amb les finalitats i objectius que consten
detallats en cada una de les peticions corresponents:

• Expedient 1/2009 (Reg. Entrada núm. 775, del
07/08/2009): 3.000.- €
• Expedient 2/2009 (Reg. Entrada núm. 804, del
19/08/2009): 2.400.- €
• Expedient 3/2009 (Reg. Entrada núm. 817, del
26/08/2009): 3.000.- €
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• Expedient 4/2009 (Reg. Entrada núm. 821, del
27/08/2009): 3.000.- €
• Expedient 5/2009 (Reg. Entrada núm. 846, del
08/09/2009): 1.800.- €
• Expedient 6/2009 (Reg. Entrada núm. 847, del
08/09/2009): 3.000.- €
• Expedient 7/2009 (Reg. Entrada núm. 862, del
15/09/2009): 1.200.- €
• Expedient 8/2009 (Reg. Entrada núm. 958, del
15/09/2009):  403.- €

Comunicar als interessats l’atorgament dels ajuts
detallats amb indicació expressa de l’obligació que
els pertoca de justificar la despesa efectuada, apor-
tant documentació acreditativa suficient i ajustada al
contingut de la petició formulada al seu dia.

6è.-EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS PRES-
SUPOSTARIS 2/2009. APROVACIÓ DEFINI-
TIVA

Es dona la corporació per assabentada de que resta
elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat
en sessió de 12 de novembre  de 2009, de conformi-
tat amb allò disposat per l’article 169.1 del Text refós
de la Llei d’Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de
març)”.

7è.-EXPEDIENT APROVACIÓ DEFINITIVA OR-
DENANCES FISCALS MUNICIPALS.

Es dona la corporació per assabentada de que resta
elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat
en sessió d’ 1 d’octubre de 2009, de conformitat amb
allò disposat per l’article 17.3 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
** El text, taxes, bonificacion, etc. es poden consul-
tar a: www.campllong.cat

8è.-SOL.LICITUD DE MARQUESINA PER A
PARADA FIXA D’AUTOBUSOS

S’acorda sol·licitar als Serveis Territorials de Ports i
Transports del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, la
instal·lació d’una nova marquesina per a parada fixa

d’autobusos al c/ travessera del camí vell. 

9è.- ACTA DE DELIMITACIÓ DE TERMES ENTRE
ELS MUNICIPIS DE CAMPLLONG I SANT AN-
DREU SALOU. APROVACIÓ.

S’aprova l’acta d’operacions de delimitació que s’ha
exposat i comunicar-ho a la Direcció General d’Ad-
ministració local i a l’Ajuntament de Sant Andreu
Salou, en compliment de la disposició legal vigent. 

10è.-COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
PLENÀRIA DE LA NÚM. 163/2009 A 172/2009,
AMBDÓS INCLOSES. 

Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organ-
ització i funcionament, es dóna compte de les res-
olucions d’alcaldia dictades des de l’última sessió:
de la núm.  163/2009 a 172/2009, ambdues in-
closes.

Núm.: 163/2009
Ref.: Suspensió de procediment d’expedient de pro-
tecció de la legalitat urbanística i requeriment final
d’obra al Promotor.
Núm.: 164/2009
Ref.: Trasllat informe tècnic de suspensió de tràmit
de l’atorgament de llicència d’obres i liquidació taxa.
Núm.: 165/2009
Ref.: Infracció urbanística - Procediment san-
cionador FARBÓS SCL
Núm.: 166/2009
Ref.: Requeriment legalització obres executades.  
Núm.: 167/2009
Ref.: Acceptació subvenció per renovació d’equips
informàtics. 
Núm.: 168/2009
Ref.: Incoació expedient permuta rectoria
Núm.: 169/2009
Ref.: Sol·licitud de pròrroga a la Diputació de
Girona, per justificació subvenció del projecte Trans-
port Agrupat.   
Núm.: 170/2009
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la
llicència d’obres exp. 12/2006, per construcció de
dos habitatges al carrer Sant Jordi, 18 i 18a
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Núm.: 171/2009
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
45/2009
Núm.: 172/2009
Ref.: Baixa d’ofici al padró municipal d’habitants, per
caducitat en el padró d’habitants dels estrangers no
comunitaris sense autorització de residència perma-
nent. 

Els reunits se’n donen per assabentats. 

· MOCIONS URGENTS

11.1.-MOCIÓ URGENT: APROVACIÓ DE LA DE-
CLARACIÓ D’OBRA NOVA DE L’EDIFICI SITUAT
AL POLÍGON INDUSTRIAL “LES FERRERIES”, A
LA ZONA INDUSTRIAL EN FILERA, CLAU IF,
DESTINAT A NAU INDUSTRIAL ( MAGATZEM
MUNICIPAL).

S’aprova la declaració d’obra nova de la finca ur-
bana, parcel·la 9 situada al terme municipal de Cam-
pllong, zona industrial filera (Clau IF), que forma
part del Pla Parcial del Sector Industrial “Les Fer-
reries”.

Aquesta parcel.la li pertany a l’Ajuntament per adju-
dicació per reparcel·lació voluntària, segons escrip-
tura autoritzada pel Notari de Girona, Sr. Enric
Brancós Nuñez, el dia 1 d’agost de 2003.

Es faculta tant àmpliament com en dret sigui neces-
sari l’Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a fi que re-
alitzi les gestions pertinents per a la formalització de
l’escriptura pública de declaració d’obra nova
acabada.

11.2.-ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’ALIE-
NACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA,
UN SOL CRITERI D’ADJUDICACIÓ, DE SET PAR-
CEL.LES DE SÒL INDUSTRIAL, SITUADES AL
POLÍGON “LES FERRERIES” C/ CAMÍ VELL A
RIUDELLOTS NÚMS. 19,21A, 21B, 23A, 23B,
25A I 25B. 

S’aprova adjudicar provisionalment a favor de MED

TECH POINT S.L,, l’alienació de la parcel·la núm.
25A, amb subjecció a l’oferta i compromís formu-
lats, així com a les obligacions contingudes en el
plec de condicions jurídico administratives i
econòmiques regulador de la compravenda mit-
jançant procediment obert i oferta econòmica més
avantatjosa i un sol criteri d’adjudicació de les set
parcel·les de sòl industrial “Les Ferreries”, aprovat
per la Corporació en data 05 de novembre d’en-
guany. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA
DE GOVERN DE DATA 24 DE SETEMBRE DE
2009

1r.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 16 DE
JULIOL DE 2009

El Sr. Alcalde dona lectura a l’acta de la sessió del
dia 16 de juliol proppassat, la qual és trobada con-
forme i aprovada pels assistents. 

2n.-APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ
DE DESPESES DIVERSES

S’aproven la relació de factures diverses de data
24.09.2009 per de 37.566,62.-€.

Igualment s’aproven els següents pagaments al
Consell Comarcal del Gironès: 

- 2.245,40.- €, corresponent a la recollida selectiva
i la recollida de mobles i trastos vells del primer i
segon trimestre 2009.

- 4.090,79.- €, corresponent a neteja viària, recol-
lida de la FORM i el servei de deixalleria del 2n.
trimestre 2009.

3r.- SUBVENCIONS DIVERSES.  SOL·LICITUDS I
ALTRES TRÀMITS.
3.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PLA
LOCAL DE TRANSPORT AGRUPAT.  AC-
CEPTACIÓ.

S’accepta la subvenció concedida per l’Àrea de Cul-
tura i Acció Social – Acció Social i Cooperació al De-
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senvolupament de la Diputació de Girona (exp.
SC/1204), segons acord de la Junta de Govern de
data 21 de juliol i d’import 1.000.-€, en base a la
convocatòria de subvencions per a cobrir despeses
per a projectes d’acció social per l’anualitat 2009.

3.2.-DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ MU-
SICANT 2009. ACCEPTACIÓ.

S’accepta la subvenció concedida per l’Àrea de Cul-
tura i d’Acció Social – Cooperació Cultural de la
Diputació de Girona (exp. EC/23141), segons Decret
del Vicepresident i ponent de Cultura de data 3 de
setembre i d’import 6.000.-€, en base a la petició
formulada per a cobrir les despeses de l’organització
del VI cicle de música del país. Musicant 2009.

4t.-SOL.LICITUD RECTIFICACIÓ REBUT EN
CONCEPTE DE TAXA DE RECOLLIDA DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS. CONCESSIÓ
BONIFICACIÓ. 

S’Atorga a la Sra. D.H.S, la bonificació d’import 40 €,
de la taxa de recollida de residus sòlids urbans per a
la utilització d’un compostador casolà, segons la seva
petició i realitzades les comprovacions administra-
tives oportunes.

5è.-CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. VI
FASE DE LA CAMPANYA DE COMPOSTATGE CA-
SOLÀ. 

S’acorda donar-se per assabentats de la finalització
de la VI campanya de Compostatge casolà amb in-
forme favorable de tots els participants i procedir al
retorns de les fiances dipositades pels participants
segons s’indica tot seguit: 

- A.C.: 90.- €
- D.B : 90.- €
- MA.C.: 60.- €
- R.F. : 30.- €

6è.-CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER. ATORGA-
MENT AJUT ECONÒMIC SOL.LICITAT. 

S’acorda atorgar un ajut econòmic de 140 € a

l’AECC-CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER, amb desti-
nació al manteniment i desenvolupament de tots els
programes d’ajut als malalts de càncer i a les seves
famílies.

7è.-PROVA PILOT COMPOSTATGE COMUNI-
TARI. RENÚNCIA AL PROJECTE I SOL.LICITUD
D’AJUT ECONÒMIC DE LES DESPESES REAL-
ITZADES.

S’exposa la problemàtica per dur a terme el projecte
anunciat a causa de la mala gestió i les incongruèn-
cies tant tècniques com econòmiques en el projecte
presentat per la companyia Terregada.net. 

S’acordar la disconformitat del Consistori en el paga-
ment de les factures  núm. 482008 de data
01/10/2008 i la núm. 492008 de data 02/10/2008.
La renúncia parcial a la subvenció atorgada per
l’Agència de Residus de Catalunya segons resolució
del Gerent de l’Agència de Residus de Catalunya de
data 16 d’abril i d’import 53.631.- € i la sol·licitud a
la mateixa Agència de Residus de Catalunya d’un
ajut per import 5.092,20 € per fer front a l’import de
les factures abonades.

8è.- DESPATX ORDINARI

És dona compta de diverses comunicacions rebudes
a fi d’informar als assistents a la reunió del seu con-
tingut. 

8.2.– IGUALMENT ES PRENEN ELS ACORDS QUE
TOT SEGUIT S’INDICARAN: 
•Trametre l’interès del municipi al Consell Comarcal
del Gironès de participar a les sortides organitzades
des dels pobles del Gironès, a espectacles culturals
de Barcelona, Girona i Salt. El Consell Comarcal
aportarà el cost íntegre dels autobusos i del guia i
l’Ajuntament avançarà l’import de les entrades i re-
alitzarà la difusió i la venda dels tiquets. 

• Els reunits comenten que enguany l’Ajuntament de
Campllong NO participarà a la campanya cultural Es-
cenaris 2010.

• Autorització per a al 1r Rally Clàssic Cassà ja que

Cop d’ull a les actes municipals
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una part del recorregut passa pel municipi de Cam-
pllong. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 5 DE NOVEMBRE DE
2009

1r.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 24 DE
SETEMBRE DE 2009

El Sr. Alcalde dona lectura a l’acta de la sessió del
dia 24 de setembre proppassat, la qual és trobada
conforme i aprovada pels assistents. 

2n.-APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ
DE DESPESES DIVERSES

S’aprova la relació de factures de data 03/11/2009,
per import de 14.583,28.- € 

Aprovar i disposar el pagament de l’import següent:

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

3r. EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

Concessió de les següents llicències urbanístiques: 

Exp. núm. 41/2009

• Promotor: X.C.C. en representació de VIA LÀCTEA
2001, SLU.
• Obres autoritzades: Construcció edificació desti-
nada a indústria d’elaboració de derivats làctics.
• Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i
instal·lacions: 3.590,97.- €
Exp. núm. 18/2009

• Promotor: Sr. J. A. L.S. en representació dels propi-
etaris Srs.  J I À G.P.
• Obres autoritzades: Consolidació Masia – Fase II
• Emplaçament de les obres: Veïnat de Can Bosch –
Can Bosch
• Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i

instal·lacions: 2.358,75.- €

Exp. núm. 40/2009

• Promotor: ZURTIN COCK, S.L.
• Obres autoritzades: Adequació interior nau
• Emplaçament de les obres: Polígon Industrial “Les
Ferreries” – carrer camí vell de Riudellots, 9
(parcel.la 44)
• Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i
instal·lacions: 4.510,30.- €

4t.-SUBVENCIONS DIVERSES.  SOL·LICITUDS I
ALTRES TRÀMITS.

4.1.-CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SUB-
VENCIÓ RUTA VERDA DE LA BRUGUERA.  AC-
CEPTACIÓ.

S’accepta la subvenció concedida pel Consell Comar-
cal del Gironès, segons resolució de presidència de
data 23 d’octubre i d’import 10.893,78.-€, en base a
la convocatòria de subvencions per a la realització
del projecte comarcal de camins municipals i concre-
tament per a les obres de la Ruta Verda del veïnat de
la Bruguera Fase III. 

4.2.-DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ PEL
CANVI DE PORTES EXTERIORS PISTA PAVELLÓ.
ACCEPTACIÓ.

S’accepta la subvenció concedida per l’Àrea de Coop-
eració Municipal – Cooperació Esportiva  l’Àrea de
Cooperació Municipal – Cooperació Esportiva de la
Diputació de Girona (exp. ES/12043), segons acord
de la Junta de Govern de data 8 de setembre i d’im-
port 4.289,27.-€, en base a la convocatòria de sub-
vencions per a cobrir despeses per a projectes de
reformes i millores en equipaments esportius munic-
ipals concretament el canvi tancaments de les portes
exteriors del pavelló municipal de Campllong.

4.3.-GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVEN-
CIÓ PEL VI CICLE DE MÚSICA DEL PAÍS – MU-
SICANT 2009.  ACCEPTACIÓ.

S’accepta la subvenció concedida pel Departament
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de Cultura i Mitjans de Comunicació – Comissió Ter-
ritorial de Girona de la Generalitat de Catalunya
(exp. 27787/2009), d’import 4.000.-€, en base a la
convocatòria de subvencions per a cobrir les despe-
ses d’organització del VI Cicle de música del País –
Musicant 2009.

4.4.-DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ CON-
NECTIVITAT.  ACCEPTACIÓ.

S’accepta la subvenció concedida per l’Àrea d’Acció
Territorial – Medi Ambient i Territori de la Diputació
de Girona (exp. MA/4868), segons resolució de vi-
cepresidència del dia 6 d’octubre i d’import
3.357,69.-€, en base a la convocatòria de subven-
cions per a cobrir despeses per a projectes de con-
nectivitat - concretament pels honoraris de redacció
del projecte “Projecte bàsic d’actuacions per a la
creació d’itineraris de natura i protecció dels valors
naturals de l’entorn d’aiguabarreig del sistema fluvial
Onyar Gotarra als termes municipals de Riudellots
de la Selva i Campllong”. 

5è.-PROJECTE “ITINERARIS SALUDABLES I
PARCS DE SALUT”. APROVACIÓ INICIAL. 

S’aprova el següent projecte: 
Títol: ITINERARIS SALUDABLES I PARCS DE SALUT
Tècnic redactor: Manel Alemany i Masgrau 
Pressupost total previst: 65.837,96.- € 

6è.-CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ AMB
EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS PER A
LA CREACIÓ D’UN EQUIP DE MANTENIMENT
D’ESPAIS URBANS. 

S’aprova el següent conveni: 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CON-
SELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE
CAMPLLONG PER A LA CREACIÓ D’UN EQUIP DE
MANTENIMENT D’ESPAIS URBANS

7è.-DESPATX ORDINARI

És dona compta de diverses comunicacions re-
budes a fi d’informar als assistents a la reunió del
seu contingut. 

S’acorda el pagament de 1.100.- € a la Colla de
Carnestoltes de Campllong, com a aportació anual. 
S’acorda el pagament de 1.500.- € al Casal de ju-
bilats de Campllong com a aportació anual. 

7.4.- A continuació és dona lectura de l’escrit
tramès pel Sr. Jordi Bosch i Roura en representació
de la Societat Can Sureda, SL, (NRE 962 del dia 20
d’octubre), on fa referencia a que caldria canviar
els tubs de 60 cm de diàmetre per tubs de 150 cm.
Al pont situat davant la caseta del transformador
del camí del veïnat de Can Dionís ja que no en-
goleix l’aigua del rec dels camps en les tempestes
i és un perill per la caseta del transformador i per
l’activitat de la granja de Can Feliu ja que l’aigua
passa per sobre el camí i s’escampa incontrolada. 
Es dona resposta a la Societat Can Sureda, SL, de
que el consistori farà el possible per poder dur a
terme les obres que sol·licita, de canviar els tubs
del pont de sota el transformadors del camí del veï-
nat de Can Dionís,  iniciant l’estudi dels costos que
podrien supossar les obres així com si fos possible
incloure-ho en alguna línia de subvenció de l’ACA. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2009

1r.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 5 DE NO-
VEMBRE DE 2009

El Sr. Alcalde dona lectura a l’acta de la sessió del
dia 5 de novembre proppassat, la qual és trobada
conforme i aprovada pels assistents. 

2n.-APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ
DE DESPESES DIVERSES

S’aprova la relació de factures de data 03/12/2009,
per import de 26.285,63 €.

S’aprova el pagament al Consell Comarcal del
Gironès dels imports següents: 

- 2.808,87.- €, corresponent al tercer trimestre
dels serveis de l’àrea de Medi Ambient segons con-
venis signats. 
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- 1.683,05.- €, corresponent a la senyalització
turística de la Ruta Verda del veïnat de la Bruguera
de Campllong. 

- 1.000.- €, corresponent al conveni signat pel pro-
jecte “Equip de manteniment d’espais urbans”. 

- 1.894,72.- €, corresponents a la direcció d’obres
titulada Rectoria (A-234/05).

3r. EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

Concessió de les següents llicències urbanístiques: 

Exp. núm. 43/2009

• Promotor: JOAQUIM ALBERTI, S.A.
• Obres autoritzades: Ampliació de la indústria càr-
nia “La Selva”
• Emplaçament de les obres: Carrer de l’església, 9
• Liquidació de l’impost sobre construccions, obres
i instal·lacions: 2.253,73.- €

4t.-SUBVENCIONS DIVERSES.  SOL·LICITUDS
I ALTRES TRÀMITS.

4.1-GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVEN-
CIONS DE COMPENSACIONS ECONÒMIQUES
PER RETRIBUCIONS A CÀRRECS ELECTES. AC-
CEPTACIÓ.  

S’accepta la subvenció concedida per la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, segons Resolució de data 30 d’octubre,
d’import 9.299,04.-€, per al finançament de les ret-
ribucions de determinats càrrecs electes. 

4.2-GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVEN-
CIO MUSICANT 09 . ACCEPTACIÓ.  

S’accepta la subvenció concedida per la Direcció
General de Cooperació Cultural de la Generalitat de
Catalunya, segons Resolució de data 18 de novem-
bre, d’import 4.000.-€, per al finançament parcial
de l’organització del VI cicle de música del país MU-
SICANT...

4.3.-CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SUB-
VENCIONS PLA DE SENYALITZACIÓ COMAR-
CAL. SOL.LICITUD. 

S’acorda acollir-se a les ajudes convocades pel Con-
sell Comarcal del Gironès referent al Pla de senyal-
ització comarcal, completant per part dels serveis
tècnics municipals el catàleg amb les senyals infor-
matives i verticals de codi de circulació que manquen
al municipi. 

5è.-PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA DE
MILLORA URBANA DE L’ÀMBIT VERD PRIVAT
DEL PLA PARCIAL DE “LES FERRERIES” DE
CAMPLLONG. APROVACIÓ INICIAL

S’acorda aprovar inicialment el Projecte d’Urban-
ització del Pla de Millora Urbana de l’àmbit Verd pri-
vat del Pla Parcial de “Les Ferreries” de Campllong,
publicar el projecte al BOP obrint un període d’ex-
posició al públic de 30 dies durant els quals es podrà
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents,
donar audiència, en el seu cas, a les persones inter-
essades i dol·licitar informe a PRODAISA i FECSA EN-
DESA, per tal que es pronunciïn en el termini d’1
mes, sobre el projecte. 

6è.-DESPATX ORDINARI

És dona compta de diverses comunicacions rebudes
a fi d’informar als assistents a la reunió del seu con-
tingut. 

S’acorda trametre al Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt, que referent als nous criteris de fi-
nançament dels Serveis Socials d’Atenció Primària pel
2010 i d’acord amb la implantació de la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre del Serveis Socials de la Generalitat
de Catalunya, l’aportació pel nou exercici 2010 serà
la quantitat de 6.561,08.- €, que consideren que el
càlcul de costos no reflexa equitativament la propor-
cionalitat pel que és el nostre municipi ja que no és
un municipi amb un grau elevat d’immigració ni de
casos de dependència, per tant sol·liciten una re-
planteig de l’aportació municipal adequat a un mu-
nicipi amb un nivell molt baix d’assistència. 
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La vida del poble

SERVEI D’ATENCIÓ AL MUNICIPI DEL SERVEIS
SOCIALS MUNICIPALS 

Des de principis d’any, els professionals dels serveis
socials, que actualment realitzen  el servei a Cassà de
la Selva, realitzaran l’atenció a les dependències mu-
nicipals de Campllong. El dia de visita serà el dijous
de cada setmana i amb els següents horaris: 

· T.S. Vellesa: de 12.00 a 14.00 hores.
· T.S. famílies: de 12.00 a 14.00 hores.
· Educador/a social (joventut): de 12.00 a 14.00 hores.

Per tal de sol·licitar entrevistes o visites domiciliàries,
cal que us poseu en contacte amb l’Ajuntament, que
coordinarà l’agenda – 972 461 504.

Aquesta millora comporta una atenció més ràpida i
evita els desplaçaments a Cassà. 

VENDA/LLOGUER HABITATGES PROTECCIÓ
OFICIAL. ACABAMENT DE L’OBRA I ENTREGA
DELS HABITATGES

Finalment, aquest darrer trimestre de l’any 2009,
s’ha fet l’entrega oficial dels habitatges de protec-
ció oficial situats al carrer de la Rectoria, 2-18. Sis
habitatges en règim de venda i tres habitatges en
règim de lloguer. Aquesta ha sigut l’obra més gran
que ha gestionat l’Ajuntament de Campllong a
través de la societat municipal Campllong Inicia-
tives, SAU, que es va adjudicar en conjunt per un
import de 1.152.949.- €. La complicada tramitació
administrativa pel fet d’ésser habitatges de protec-
ció oficial i un preu d’adjudicació molt ajustat que
s’havia d’anar lluitant cada dia van fer que les
obres es demoressin mig any. El consistori celebra
haver pogut dur a terme aquestes obres que han
permès que 9 famílies de Campllong hagin pogut
optar a un habitatge al seu mateix municipi. 

Obres i gestió municipal 

NOU CODI POSTAL

Amb la finalitat de millorar el servei, correus ha im-
plantat un nou codi postal exclusiu per a Camp-
llong, el 17459. Aquest nou codi s’ha de comunicar,
abans del mes d’abril,  a totes aquelles persones,
entitats, empreses, institucions, etc. de les quals
regularment rebeu correu. 

ADEQUACIÓ PARADA BUS

Recentment la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya, a petició de l’Ajuntament
de Campllong, ha adequat un accés per a reincorpo-
rar-se a la C-25 a la travessera del Camí Vell. El
consistori hi ha instal·lat provisionalment un banc i
una paperera, i s’ha protegit la zona amb unes pi-
lones, properament es senyalitzarà la parada de bus
a l’espera de que Transports de la Generalitat hi in-
stal·li una marquesina. Properament també es
senyalitzaran les altres parades que realitza el
servei d’autobús de la línia de Girona a Caldes que
també seran parades del transport escolar. 
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OBRES CEMENTIRI

Com cada any, l’Ajuntament, mitjançant les ajudes
econòmiques de la Diputació de Girona destinades a
obres menors en municipis petits, ha realitzat una
actuació de manteniment del cementiri, ha reparat
esquerdes a l’interior i exterior, així com al teulat i fi-
nalment s’ha repintat.

PORTES OBERTES DEL MUSEU DEL CAMP

El diumenge 20 de desembre, es va dur a terme la
presentació pública dels Estatus i el fons del
MUSEU D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I OFICIS
TRADICIONALS. Amb aquest primer pas s’han ini-
ciat els tràmits per al futur museu que vol crear
Campllong. L’acte va servir per donar a conèixer
l’estat de les més de 300 peces que actualment for-
men part del museu i que han estat cedides per
veïns de Campllong i d’altres municipis per tal de
preservar-les  (reparades i restaurades). El proper
pas serà buscar el lloc idoni per ubicar-hi el museu
i poder deixar les peces definitivament i a l’abast
de tot el públic. 

La vida del poble

VENDA PARCEL·LES

Després de la venda d’una de les set parcel.les de terreny industrial de propietat municipal situat al polígon
industrial Les Ferreries, l’Ajuntament informa que està oberta la venda per a les 6 restants. El procediment
per optar a la compra d’un dels solars es realitza mitjançant una sol·licitut adreçada a l'Ajuntament de Cam-
pllong indicant l'interès per a una o diverses parcel.les juntament amb la documentació que estableix el punt
7, sobre núm. 1 apartat a) del Plec de condicions. Els preus són els que figuren al punt 1 del Plec de condi-
cions i s’ha excloure la parcel.la F (25A) que ja ha estat venuda.
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La vida del poble

EL LOCAL SOCIAL

El mes d’octubre varen començar els cursos al Local
Social en un inici es va proposar l’oferta educativa que
l’any passat va donar bons resultats. De mica en mica
els veïns i veïnes de Campllong es van anar inscrivint
al curs que els agradava, i finalment s’han pogut tirar
endavant quasi tots (tret d’Anglès infantil). Ara el
Local Social torna a ser el centre on la gent del poble
aprofita per xerrar i trobar-se mentre aprèn coses
noves. La biblioteca i el telecentre tornen a estar ben
ocupats, i la sala polivalent és l’escenari d’un bon gra-
pat de cursos i activitats diferents. Pel que fa als pro-
fessors dels cursos d’enguany, tenim noves incor-
poracions: en el curs de Condicionament físic per
adults s’ha incorporat com a professor en Lluís Puig,
que substitueix en Mateu Margall, i en el curs de Ioga
tenim al professor Fabià Corpas, que substitueix la
Natàlia Porras. Tots dos s’han adaptat molt bé i els
alumnes també els han acceptat molt bé. Si feu
memòria recordareu que el passat mes de setembre
es va fer arribar a tot el poble una qüestionari amb
diferents propostes de cursos i activitats, amb la fina-
litat de saber els gustos i interessos de la gent del
poble. Els resultats van demostrar un gran interès so-
bretot per la cuina, i els balls de country i sardanes.
Doncs bé, el qüestionari ja ha donat els seus fruits. 
El passat 17 de novembre es va dur terme el primer
taller de cuina, anomenat Taller de tastets. Amb en
David Bou com a xef, unes 15 persones van poder de-

gustar més de 12 tastets repartits entre entrants,
plats de peix i marisc, embotits i carns, i postres i
grana. L’objectiu del taller era que es poguessin tastar
diferents textures i gustos més propis d’altres cultures
gastronòmiques. El taller va ser tot un èxit, i segur
que moltes de les peersones assistents ja han posat
en pràctica algun tastet a les passades festes
nadalenques. A finals de novembre es va posar en
marxa una segona activitat escollida pels veïns a
través del qüestionari: el curs de Sardanes. Cada di-
umenge al matí un grup d’unes 10 persones aprenen
els passos d’aquest ball tan tradicional de la cultura
catalana, alhora que passen una estona entretinguda.
La professora es diu Esther Puig, i ensenya als seus
alumnes els passos bàsics de les sardanes, passos
curts i passos llargs, i els ensenya també a comptar i
a fer els punts lliures. 
A mitjan desembre es va fer el segon taller de cuina:
Cata de cerveses. Prop de 20 persones van catar, de
la mà d’en David Bou, unes 10 cerveses de diferents
grups (Ale, Lager, Lambic) i de diferents orígens
(catalanes, angleses, alemanyes, noruegues, i
belgues). Per tastar les cerveses es van preparar di-
versos tipus de menjar que ajudaven a descobrir els
diferents gustos. L’ambient va ser molt distès i
tothom va quedar molt satisfet. Properament hi
haurà altres cursos i activitats, però us ho expli-
carem en la propera edició del butlletí. I per cert,
feliç 2010 a tothom!

Activitats diverses
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CAMINADA I CASTANYADA

El dia 15 de novembre va tenir lloc a primera hora
matí la 5a. Marxa Popular i, a la tarda, la popular
Castanyada. El matí, i amb un sol esplèndid, uns
doscents marxaires van realitzar el recorregut de 12
o 16 Km que va senyalitzar l’organització i que
transcorrien dins el terme municipal de Campllong.
En arribar de la caminada els esperava un bon es-
morzar per recuperar les forces. A la tarda, una mica
més de festa, amb berenar popular de torrades i bo-
tifarra i per postres, les tradicionals castanyes de
tardor amb una mica de vi dolç. 

cipal novetat, i també per molts veïns,  ha estat que
quan han anat a obrir la porta en sentir el timbre
s’han trobat una colla de nens que els cantaven una
nadala. 
Ara, mirant una mica enrere en el moment d’es-
criure això, no puc evitar de pensar que és un privi-
legi de viure en un poble com Campllong on encara
podem gaudir d’aquests moments. Que duri i que
en sapiguem gaudir...! 
Fins a la propera.

La vida del poble

Activitats al poble

CASALET DE NADAL

Un altre any els més petits de Campllong han gaudit
del casal de Nadal, aquesta vegada amb uns joves
coneguts del casal d’estiu, l’ Imanol i la Lula.
Sens dubte que la mainada s’ho ha passat d’allò
més bé. Cada dia un personatge vingut d’un país
llunyà els explicava com celebraven en el seu país
les festes de Nadal... Han fet gimcanes i un munt
d’activitats... Han construït el seu propi pessebre
amb figuretes de cartró..., però sens dubte la prin-
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La vida del poble

ACTES PER LA MARATÓ

Enguany i per tercer any consecutiu s’han organit-
zat diferents activitals per tal de recollir diners a
favor de la Marató de TV3, que aquest any estava
dedicada a les malalties minoritàries.
Es va començar amb un esmorzar, amb l’aportació
de coques per part dels veïns del nostre poble. Tot
seguit, es va fer un taller de garlandes de Nadal i
una gimcana per a petits i grans amb jocs tradi-
cionals.
A la sala polivalent del Local Social es va portar a
terme el 3r Tast de vins solidari, el qual va tenir
molt d’èxit, amb la col·laboració d’Eduard Solà,
sommelier de Vins i Licors Grau. Per finalitzar els
actes, la colla de grallers i timbalers de Campllong
ens va oferir una magnífica actuació.
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CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA

El dia 13 de desembre del 2009, al Local Social del
poble es va dur a terme la Consulta sobre la Inde-
pendència de Catalunya. La iniciativa va ser impul-
sada pel Casal de Jubilats de Campllong, i es va
desenvolupar sense incidents i de manera festiva
tot coincidint amb les activitats organitzades per a
recollir fons per a La Marató de TV3. 

Els resultats obtinguts al final de la jornada elec-
toral van ser els següents:

· Cens: 361 persones (majors de 16 anys)
· Participació: 40.7% - 147 vots 
· Vots a favor: 128 vots

· Vots en contra: 2 vots
· Vots en blanc: 7 vots
· Vots nuls: 0 vots

La mesa electoral de la Consulta Popular va ser
presidida pel veí de Campllong Joan Tauleria i
Visa, i com a secretària va haver-hi la Cinta Serra
i Montlló. Durant tota la jornada van anar passant
principalment veïns del poble que de forma volun-
tària van formar part de la mesa electoral com a
vocals: Jordi Tauleria i Culubret, Robert Batllosera
i Formiga, Sara Batllosera i Formiga, Sònia
Freixas i Fabrellas, Eva Bosch i Vilalta, Anna Mª
Miró i Montserrat, David Bou i Valls, Àlex Carrera
i Llinàs, Jordi Bosch i Roura, i Joan Gumbau i Vilà.
A tots ells, moltes gràcies. 
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CASAL DE JUBILATS

Durant els mesos de setembre a
desembre hi ha hagut molta acti-
vitat en el Casal de Jubilats, so-
bretot en forma de sortides i
excursions. El dia 22 de setembre
es va fer una sortida a la vall de
Núria. Unes 35 persones, entre
socis i no socis, es van apuntar
per pujar en cremallera fins a la
vall i passar una bonica jornada
als Pirineus. Varen visitar el san-
tuari de la Mare de Déu de Núria
acompanyats d’una guia que els
anava explicant tots els detalls, i
després de dinar i passejar una
estona van tornar a baixar en cre-
mallera per fer cap a Campllong. 
El mateix mes de setembre, con-
cretament el dia 25, el fisioter-
apeuta Xavier Sala, professor del curs de Gimnàs de
Manteniment va fer una xerrada informativa. Unes 15
persones van venir i van poder escoltar un seguit de
recomanacions per tal d’envellir de la millor manera
possible. Cal dir que el curs de Gimnàs de manteni-
ment es du a terme dimarts i divendres, d’11 h a 12
h del matí i les inscripcions són obertes durant tot
l’any. Ben entrada la tardor, i en època de castanyes,
els jubilats de Campllong no es van voler perdre l’o-
portunitat d’anar a caçar-ne unes quantes. Així doncs,
es va organitzar una sortida al Montseny, concreta-
ment a Santa Fe de Montseny. El grup de jubilats es-
tava format per unes 20 persones, i a part de collir
uns quants cistells de castanyes, també van poder
veure un bonic audiovisual del Montseny i, és clar,
gaudir d’un molt bon dinar! Ben dinat van anar a fer
el volt fins al pantà de Santa Fe, i per acabar-ho d’ar-
rodonir van fer una petita visita per Sant Celoni. Tot
va anar molt bé.  Tot i que al desembre el fred ja era
intens, això no afectava les ganes de fer coses de la
gent gran de Campllong. Ben abrigats van agafar els
cotxes i es van plantar al Parc Art de Cassà de la
Selva, per fer-hi una visita i contemplar el centenar
d’obres que s’hi exposen. Tot seguit, van fer cap al
Local Social de Campllong on la Mertxe els tenia a
punt una taula parada per poder fer-hi un bon dinar.

I és que a vegades ens capfiquem a visitar llocs llun-
yans i no valorem el que tenim més a prop, i val molt
la pena!  En resum, el final del 2009 han estat uns
mesos molt actius per a la gent gran del poble, es-
perem que al 2010 es mantingui la mateixa energia i
ganes de fer coses. 
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CONCURS DE PESSEBRES

Per primer any s’ ha organitzat un con-
curs de pessebres. S’ hi van presentar
10 famílies que van representar els
pessebres amb una gran diversitat
d’estils, però cadascun d’ ells tenia el
seu encant. Els guanyadors van ser: 
A la categoria de millor pessebre
“tradicional”, la família Rosselló-Puig; a
la categoria de millor pessebre “ambi-
ent natural”, la família Pararols-Ex-
pósito, i per finalitzar el premi al millor
pessebre  “original” va ser per a la
família Salvat-Roqueta.

La vida del poble

Activitats de Nadal

A la fotografia superior la família
Rosselló-Puig.

La família Pararols-Expósito a la
fotografia de dalt.

A la dreta la família Salvat-Roqueta
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MISSA DEL GALL I PASTORETS

Com ja és tradició, la Nit de Nadal es va dur a terme la
Missa del Gall i tot seguit els Pastorets. Aquest any a
causa de les inclemències del temps, els pastorets es
van realitzar a l’interior de l’església, aprofitant les pe-
culiaritats d’aquest edifici. Des d’aquí volem volem agrair
la participació dels nens i nenes, que un any més s’hi
van lluir. Tota la mainada va fer cagar el tió i a més totes
les persones assistents van poder gaudir d’una xoco-

latada.
QUINA

Els passats 25, 26 i 27 de setembre es va dur a
terme la quina, els beneficis de la qual van anar des-
tinats al Museu d’eines antigues del camp i d’oficis
tradicionals de Campllong.
La quina d’aquest any ha estat possible gràcies a la
col·laboració de moltes empreses del poble, que van
aportar els diferents premis.

Visita dels Patges Reials

El passat diumenge 3 de gener ens
van visitar els Patges Reials, per tal
de recollir les cartes dels nens i
nenes de Campllong.



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 matí 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.

Servei Comarcal de Català del Gironès:
C/ Riera de Mus, 1a - 17003 Girona
Tel. 972 21 32 62 - a/e: girones@cpnl.cat

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

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

Altres serveis:

Serveis Social - Cassà 972 46 08 51
Assistència Sanitària - CAP Cassà      972 46 38 82 (83)
Consorci d’Ambulàncies 972 41 00 10
Servei d’aigües - PRODAISA 972 20 20 78
Servei d’avaries - ENHER 900 77 00 77 
Gas - GAS I SERVEIS GIRONA 972 40 68 88
Deixalleria de Cassà 972 46 46 91
Servei de Xarxa Wi-Fi - AERIS NAVIGO 972 48 41 11

Telèfon d’emergències: 112
Bombers: 085
Mossos d’esquadra: 088

El gra i la palla · Campllong

Butlletí d’informació Municipal

Serveis i telèfons
de l’Ajuntament de Campllong

Amb el suport de: Edita:


