
La Fira de Primavera supera l’èxit de visitants de la seva història
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Aquest últim trimestre han passat prou coses per om-
plir diverses planes, hi ho intentaré resumir en aquest
butlletí. 
No puc deixar de parlar del dia de la nevada i dels dies
que van venir al darrera que van ser  bastant compli-
cats. El dia 8 de Març ens vàrem despertar amb el
temps com a protagonista del dia. A les notícies deien
que nevaria, els comunicats del Cecat parlaven de l’ac-
tivació del Neucat i, en vistes de tot plegat, l’Ajunta-
ment va preparar una reunió a primera hora de la tarda
amb els Regidors encarregats de la possible emergèn-
cia. Però a la reunió ja no hi vam ser a temps, ens vam
trobar al carrer fent feina. Al matí havíem quedat amb
responsables de X.A. i F.F., per coordinar la  maquinària
per treure neu, així que comptàvem que desprès de
dinar tindríem una motoanivelladora, una retroex-
cavadora, la pala de l’Ajuntament enganxada amb el

tractor d’en Dionís i s’hi va afegir també la pala de Can
Feliu. Amb tot preparat ens trobem que mentrestant
nevava teníem maquinària que anava netejant, tot i
que a mesura que es treia la neu s’hi tornava a posar. 
El que no comptàvem era amb la caiguda d’un gran
número de torres de mitja tensió. Van caure totes les
torres al llarg de la C-25, la línia del transformador de
Cal Ferrer, la línia del transformador de la rectoria, part
de la línia que passa pel sud del poble direcció Tossa
(transformadors de F.A, la Granja d’en Falgàs i Can
Feliu) i dos pals de la línia del transformador de Can
Quirc. Tot això, va comportar que ens quedéssim a les
fosques i sense saber ni de bon tros la magnitud del
desastre. La caiguda de línies va portar de rebot que la
màquina llevaneus que va venir a obrir la C-25 s’estim-
bés, al trobar fils d’electricitat a la carretera a l’alçada
de la fàbrica La Selva, quedant-se sense netejar i amb

Carta de l’alcalde

La voluntat 
d’ésser voluntari
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les implicacions que això va comportar. Vàrem tenir
que donar aixopluc i atenció a més de 80 persones al
Local Social, aprofito per agrair als voluntaris que sota
la neu i el vent varen anar a buscar a la gent que por-
tava hores parada a la carretera i estava enfredolida,
nerviosa i amb problemes i els acompanyessin al Local
Social. El poble es va encarregar  d’obtenir mantes, be-
gudes  i menjar subministrats per   Can Barris, i de La
Selva. Agrair també la cessió d’un grup electrogen per
part de Can Feliu, que va possibilitar donar-los cale-
facció, llum i a l’endemà esmorzar calent. 
El dimarts al matí, i amb la llum del dia, va ser el mo-
ment de desbloquejar els camins, i carrers del poble,
feina que es va fer amb els mitjans aportats per l’Ajun-
tament, i que va fer possible l’obertura de la carretera
C-25 cap al migdia. 
Amb el carrers netejant-se i la carretera principal des-
bloquejada de vehicles, vam començar a mirar que
podíem fer amb la llum. També en aquest problema
vam trobar ajuda voluntària professional, (Jordi Valls),
la primera cosa va ser intentar restablir la llum al
transformador del centre del poble, per a poder tenir
un mínim de logística, fer funcionar les bombes d’aigua
per restablir el servei d’aigua potable i tenir electricitat
als equipaments públics (Ajuntament, Local Social i
Pavelló) per si hagués estat necessari tenir-los que util-
itzar per atendre necessitats bàsiques de la població.
La llum es va restablir a la tarda-vespre del dimarts i
per un 90% de la població urbana (els transformadors
del polígon, perquè la línia no va caure, i al del centre
del poble, amb un grup electrogen). A partir d’aquí, es
va anar treballant dia a dia perquè s’anés restablint la
llum a la resta de transformadors del poble; dimecres
al veïnat de Can Falgueres i desconnectant la línia
d’alta a sota Can Maret varen tenir llum la planta de
F.A., la Granja d’en Falgàs, el dijous al veïnat de Can
Dionís; i el divendres nit el veïnat de la Bruguera, de-
sconnectant la línia de 25.000 volts a la sortida del Polí-
gon i fer la derivació corresponent. L’Ajuntament feia
un seguiment continu per fer possible la instal·lació de
més grups electrògens o el restabliment de linees, tin-
guin d’interlocutor el Cecat i la companyia elèctrica a fi
d’aconseguir el 100% del subministrament, amb
reparacions provisionals, just una setmana després del
temporal, concretament el dilluns a primera hora de la
tarda que es va donar servei a la línia de La Selva. A
l’hora de fer aquest escrit i fer un balanç de la situació,

encara queden reparacions provisionals i millores per a
solucionar de la xarxa elèctrica.
Deixant les nevades endarrera, fa uns dies que vàrem
tenir al nostre poble una autèntica inundació de gent,
28a. edició de la Fira que any darrera any es supera si
es pot, i aquest any s’han tornat a batre rècords, po-
dríem assegurar que ha estat l’edició amb més visi-
tants, l’edició en que la Fira, tot i l’estrenyiment del
cinturó, ha tingut un pressupost més alt (dins els actes
de la Fira d’enguany s’ha desenvolupat el 15è Concurs
Català de Vaques de Raça Frisona, i el pressupost l’ha
tingut que contemplar). També diria que aquest any
ha estat també el que més gent ha volgut col·laborar
en la seva organització i, principalment amb el seu de-
senvolupament durant els dies de la Fira. Amb un es-
forç totalment voluntari i, amb ganes de país, de fer
una bona Fira alguns i de fer poble uns altres, en tots
els casos MOLTES GRÀCIES a tots, HEM FET LA MIL-
LOR FIRA DE LA DEMARCACIÓ. No tenim encara els
números de la Fira, el que si que sé, és que si totes les
institucions fan les aportacions previstes també haurà
anat bé econòmicament parlant, (és a dir, sortirà
segons la previsió pressupostària), i això no pot fer res
més que encoratjar a la comissió organitzadora a
preparar amb tota cura la propera edició de la Fira Co-
marcal de Primavera, que si tot va com ha d’anar es
celebrarà el cap de setmana següent a setmana Santa
de l’any 2011 (30 d’abril i 1 de maig). Desitjar-vos a
tots molta Salut. 

L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 28 DE GENER DE 2010

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL
DIA 17/12/2009

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
17/12/2009.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA.

El Sr. Alcalde comenta als assistents la visita real-
itzada el passat dia 26 de gener a la Diputació de
Girona amb el Sr. Miquel Palomeras, Diputat d’Es-
ports i Cooperació de Petits Municipis, en el sentit de
parlar del finançament de les obres per l’arranjament
del teulat del pavelló a causa de les goteres que s’hi
ha detectat recentment i la possibilitat de la sig-
natura d’un conveni pel seu finançament  i altres
obres a realitzar per  import  de 120.000.- € i sub-
vencionat al 50%. 
Així mateix el Sr. Freixas també dona compte de la
visita realitzada el dia 27 de gener a Barcelona amb
el Sr. Joaquim Porcar, Subdirector general de Ra-
maderia del Departament d’Agricultura Alimentació i
Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, per conc-
retar l’aportació al 15è Concurs Català de Vaques de
Raça Frisona que tindrà lloc els dies 10 i 11 d’abril en
motiu de la 28a. Fira Comarcal de Primavera 2010,
així com també concretar l’aportació del Departa-
ment a l’organització de la Fira en general. 

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

Les regidores Anna Bancells i Roser Freixas fan un
breu comentari de les activitats organitzades que es
van portar a terme durant el Nadal: Casalet, Quina,
Pastorets, Cavalcada de reis, etc. i volen fer constar
el seu reconeixement i agraïment als organitzadors
que fan possible que totes aquestes activitats es
duguin a terme i a totes aquelles persones que hi
van assistir i  participar activament. 

4t.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’ALIEN-
ACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVAN-
TATJOSA, UN SOL CRITERI D’ADJUDICACIÓ,
DE LA PARCEL.LA DE SÒL INDUSTRIAL, SITU-
ADA AL POLÍGON “LES FERRERIES” C/ CAMÍ
VELL A RIUDELLOTS NÚM. 25A.

S’ACORDA Adjudicar definitivament a favor de la
Sra. XXX en representació de MED TECH POINT SL,
l’alienació de la parcel·la núm. 25A amb subjecció a
l’oferta i compromís formulats, així com a les obliga-
cions contingudes en el plec de condicions jurídico
administratives i econòmiques regulador de la com-
pravenda mitjançant procediment obert i oferta
econòmica més avantatjosa i un sol criteri d’adjudi-
cació de les set parcel·les de sòl industrial “Les Fer-
reries”, aprovat per la Corporació en data 5 de
novembre d’enguany.

5è.- CONVENI D’ENCÀRREC DE LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
ENTRE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG. APRO-
VACIÓ. 

Cop d’ull a les actes municipals
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S’Aprova el conveni d’encàrrec de la prestació de
servis de protecció de la Salut entre l’Agència de
Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Campllong,
segons el conveni que s’adjunta.

6è.- ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
CORRESPONENTS A LA GESTIÓ DELS SIS-
TEMES DE SANEJAMENT EN ALTA DEL TERME
MUNICIPAL DE CAMPLLONG AL CONSELL CO-
MARCAL DE LA SELVA.

S’acorda PRIMER - DELEGAR LES COMPETÈNCIES
DE SANEJAMENT EN ALTA i la conseqüent gestió dels
sistemes de sanejament en alta corresponents al
Municipi de Campllong al Consell Comarcal de la
Selva en l’exercici de les competències d’aquest mu-
nicipi en matèria de tractament d’aigües residuals
establertes per l’article 66.3.I, del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i del règim local de Catalunya,
DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament de serveis públics de
sanejament, atesa la major especialització, infra-
structura i personal que en aquest àmbit ja disposa
el Consell Comarcal.

SEGON - Adherir-se, en el marc del que disposa la
legislació autonòmica esmentada al punt anterior,
que atorga al Consell Comarcal de la Selva les com-
petències de: autorització d’abocament d’aigües
residuals directa o indirecta a la xarxa; prohibicions
i limitacions dels abocaments; funcions d’inspecció,
control i sanció als usuaris; i programes de reducció
de la contaminació. 

7è.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA
JUNTA GENERAL DE GOVERN I DEL GERENT DE
L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL “MUSEU
D’EINES ANTIGUES DEL CAMP I D’OFICIS
TRADICIONALS DE CAMPLLONG”.

S’ACORDA designar com a membres de la Junta
General de Govern del “MUSEU D’EINES ANTIGUES
DEL CAMP I D’OFICIS TRADICIONALS DE CAMPL-
LONG” a les següents persones:

• President: Sr. Lluís Freixas i Vilardell, Alcalde-Pres-
ident de la Corporació.

• Vocals: Sr. Joan Gumbau i Vilà

Sra. Anna Bancells i Bagudanch 
Sr. Jordi Besalú Sureda 
Sr. Joan Xirgu i Masferrer 

• Secretari/ària: El/La de la Corporació o fun-
cionari/ària en qui delegui.

Designar com a Gerent del “MUSEU D’EINES AN-
TIGUES DEL CAMP I D’OFICIS TRADICIONALS DE
CAMPLLONG” al Sra. Sílvia Tubert i Borrell. 

8è.- APROVACIÓ PERMUTA ENTRE FINCA PAT-
RIMONIAL MUNICIPAL I FINCA PROPIETAT DE
LA PARRÒQUIA DE CAMPLLONG- ACTUAL REC-
TORIA.

S’acorda alienar al Bisbat de Girona ( Parròquia de
CAMPLLONG) l’habitatge propietat de l’Ajuntament
de Campllong situat al carrer del pavelló n. 1 permu-
tant-l’hi pel de la propietat de la Parròquia de Cam-
pllong situat al carrer de l’església, 21.
Autoritzar la despesa notarial d’escriptura pública i
registre amb càrrec a la partida 09.12.22600 del vi-
gent pressupost de la Corporació.

Rectificar l’inventari de béns municipal d’acord amb
el que disposa l’article 102 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens lo-
cals.

9è.- SOLICITUD CENTRAL TELEFÒNICA AL MU-
NICIPI DE CAMPLLONG

S’acorda -  Formular queixa formal davant la com-
panyia Telefònica per tal que intervingui urgentment
en la problemàtica exposada (negativa d’instal·lació
per part de la companyia Telefònica de línies de tele-
fonia fixa, al·legant entre d’altres coses que la zona
es troba sense xarxa, la deficiència en les línies de
ADSL i l’acumulat de cablejat en les instal·lacions
soterrades) i presti un servei correcte i coherent
amb el moment històric actual de desenvolupament
de les telecomunicacions, cercant solucions a nivell
municipal o supramunicipal, si fos el cas, a fi que els
ciutadans no pateixin les dificultats detallades.

Fer avinent la voluntat corporativa d’exercir totes les
mesures de pressió al nostre abast per a tal que es
millori el tracte que rep el poble de Campllong, per
part del servei telefònic, i que considerem impropi
d’un país desenvolupat.
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10è.- APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL CON-
SORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE
GIRONA (ATMG).

S’acorda - Aprovar els estatuts del Consorci del
transport públic de l’àrea de Girona, acordant l’adhe-
sió a l’annex 1 de l’Ajuntament de Campllong.

11.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL MINIS-
TERI D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AMB
CÀRREC AL “FONDO ESTATAL DE EMPLEO Y
SOSTENIBILIDAD LOCAL”. APROVACIÓ PRO-
JECTE INVERSIÓ I ACORD SOL·LICITUD AC-
TUACIÓ INTERÈS SOCIAL. 

S’acorda - PRIMER.- Declarar la tramitació
d’urgència al procediment d’aprovació del projecte
de conformitat amb el que preveu l’art. 50 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Ad-
ministratiu Comú de conformitat amb l’art. 17 del
Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual
es crea el “Fondo Estatal para el empleo i la sosteni-
bilidad local” (FEESL).

SEGON.- Aprovar inicialment el projecte titulat
“Projecte d’arranjament del camí públic de Sant An-
dreu del municipi de Campllong”, redactat per l’ar-
quitecte Sra. Mireia Besalú i Asturiol, de pressupost
total 39.167,92.-€ i sotmetre’l a exposició pública pel
termini de quinze dies,  en acompliment d’allò dis-
posat  per l’article 37.2 del Reglament d’obres activ-
itats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995,de 13 de juny així com advertir que s’en-
tendrà efectuada l’aprovació definitiva del mateix en
el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es
produeixi cap al·legació.

TERCER.- Aprovar la presentació de la sol·licitud del
programa d’actuació d’interés social per tal de sufra-
gar la despesa del Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt

QUART.- Sol·licitar del Ministeri d’Administracions
Públiques l’atorgament d’una subvenció per import
de 39.167,92.- € amb destinació al finançament total
del projecte al·ludit i aprovar la inversió correspo-
nent amb càrrec al propi FEIL, per al cas que la pres-
ent sol·licitud sigui acceptada, així com sol·licitar el

finançament per l’actuació d’interès social indicat 

CINQUÈ.- Fer constar, a efectes de formalització de
la sol.licitud de subvenció referida que, segons pro-
jecte exposat, el nombre de treballadors/es previs-
tos per a l’execució de l’obra en el termini fixat de 2
mesos, és de 3 persones.

SISÈ.- Fer constar que el “projecte d’arranjament
del camí públic de Sant Andreu del municipi de Cam-
pllong” no està previst en el pressupost de l’entitat
per l’any 2009 ni 2010.

12è.- CONVOCATORIA PER ATORGAR COMPEN-
SACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUN-
TAMENT PERQUÈ ABONIM RETRIBUCIONS A
DETERMIATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, PER
A L’EXERCICI 2010. SOL.LICITUD.

S’acorda - Sol·licitar del Departament de Governació
i Administracions Públiques l’atorgament d’un ajut
per import de 774,92.- €/mes, equivalent al 75% de
la quantia determinada per l’Ordre GAP/1/2009, de
8 de gener, per als municipis amb població entre 101
i 500 habitants i a l’empara de l’art. 5.2. del Decret
69/2008, d’1 d’abril de 2008.

13è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DIC-
TADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SES-
SIÓ PLENÀRIA DE LA NÚM. 173/2009 A
184/2009, AMBDÓS INCLOSES I 01/2010 A
05/2010, 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. 173/2009 a 184/2009, ambdues incloses
i 01/2010 a 05/2010 ambdós incloses.

Núm.: 173/2009
Ref.: Resolució llicència ambiental Exp. 4/2006 –
Xavier Alsina (Oficina i Taller) 

Núm.: 174/2009
Ref.: Trasllat informe tècnic del projecte de repar-
cel·lació del polígon 2 “Les Ferreries”. 

Núm.: 175/2009
Ref.: Trasllat informe enginyer municipal referent als

Cop d’ull a les actes municipals
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abocament residuals del Restaurant Can Xiquet  

Núm.: 176/2009
Ref.: Trasllat informe tècnic a Endesa Distr. Elèctrica,
S.L. – Exp. llicència obres 44/2009 

Núm.: 177/2009
Ref.: Trasllat informe jurídic referent sol·licitud aval
POLINGESA depuradora.  

Núm.: 178/2009
Ref.: Trasllat errors detectats a la informació pública
dels Mapes estratègics de soroll dels grans eixos
viaris de la Generalitat de Catalunya. 

Núm.: 179/2009
Ref.: Nomenament d’habilitació de funcionària com
a secretària- interventora

Núm.: 180/2009
Ref.: Adjudicació contracte menor per a l’execució
de l’obra d’obertura d’una franja de 2,5 m d’am-
plada al costat de la carretera del veïnat de la
Bruguera per tal d’ésser utilitzada com a via verda
municipal  

Núm.: 181/2009
ref.:  Liquidacions Impost sobre increment valor ter-
renys de naturalesa urbana .  

Núm.: 182/2009
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos
conceptes.  

Núm.: 183/2009
Ref.: Contractació equip monitors casal de Nadal 

Núm.: 184/2009
Ref.: Autorització 28a. Fira Comarcal de Primavera
2010 – Sol·licitud Ajuts econòmics

Núm.: 001/2010
Ref.: Trasllat informe jurídic referent al tràmit del
sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació vol-
untària. X.Alsina

Núm.: 002/2010
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de
la llicència d’obres exp. 12/2006 (carrer Sant Jordi
18 i 18A)

Núm.: 003/2010
Ref.: Resolució llicència ambiental Exp. 4/2003 –
Freixas i Freixas, S.L.

Núm.: 004/2010
Ref.: Resolució llicència ambiental Exp.2/2006 –
IMATGE I LLETRA, SL

Núm.: 05/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 12/1999 referent a la llicència de primera ocu-
pació.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 11 DE MARÇ DE 2010

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL
DIA 28/01/2010

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta del dia
28 de gener proppassat subsanant el present error
detectat: error material en l’acta, concretament al
punt 11è de “Sol·licitud de subvenció al ministeri
d’administracions públiques amb càrrec al “Fondo
Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local” aprovació
projecte inversió i acord sol·licitud actuació d’in-
terès social” en el punt 5è de l’acord on diu: 
... el termini fixat de 2 mes, és de....

ha de dir: 
... el termini fixat de 3 mesos, és de... 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA.

El Sr. Alcalde es refereix al recent traspàs de la Sra.
A.G.B els regidors presents en l’acte acorden trans-
metre als familiars el sincer condol de la Corporació
junt amb la manifestació de sentiment i respecte.
Seguidament el Sr. Freixas vol fer constar l’agraï-
ment a totes aquelles persones i empreses que du-
rant els dies de les nevades van col·laborar
facilitant mitjans i material per fer front les incidèn-
cies de les nevades, al restabliment dels serveis i a
l’atenció de les persones que van haver de fer nit a
Campllong a causa de la neu acumulada a la car-
retera C-25, les quals van ser ateses al Local Social
i a diverses cases particulars on se’ls hi va facilitar
mantes aportades pels veïns i menjar que van
aportar els restaurants i empreses del municipi.  

Cop d’ull a le actes municipals
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3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES

Els regidors comenten l’èxit, un any més, de la
colla de carnaval de Campllong i Sant Andreu
Salou. Enguany la seva disfressa era de super-
herois, i van participar a les comparses de Santa
Coloma de Farners, Campllong, Platja d’Aro i
Llagostera. 

4t.- DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL.
APROVACIÓ ACTA OPERACIONS DE DELIM-
ITACIÓ.

S’aprova l’acta d’operacions de delimitació entre
els termes municipals de Campllong i Cassà de la
Selva, de data 16 de setembre de 2009.

5è.- DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE
CAMPLLONG AMB RIUDELLOTS DE LA SELVA I
FORNELLS DE LA SELVA. APROVACIÓ
FITACIÓ MATERIAL I MITJANÇANT COORDE-
NADES UTM. 

S’acorda que les actuacions per executar la fitació
o amollonament de la delimitació aprovada entre el
municipi de Campllong i els municipis de Riudellots
de la Selva i Fornells de la Selva consisteixi en la
fixació de coordenades UTM a excepció de la fita
que delimita els tres municipis (Campllong, Riudel-
lots i Fornells) que s’ha de procedir a la fitació ma-
terial.  

6è.- ORDENANÇA REGULADORA DEL REG-
ISTRE MUNICIPAL DE LES PARELLES DE FET
DEL TERME MUNICIPAL DE CAMPLLONG.
APROVACIÓ PROVISIONAL

S’aprova provisionalment l’ordenança municipal
reguladora del registre municipal de parelles de fet
del terme municipal de Campllong.

Publicar el present acord al BOP de Girona durant
un termini de 30 dies per tal de formular, si és el
cas, les al·legacions que es considerin oportunes,
advertint que, si no es formula cap al·legació, l’a-
cord provisional esdevindrà definitiu.
Una vegada aprovada definitivament l’ordenança,

aquesta serà publicada, en el seu text íntegre, en
el BOP de Girona, web de l’Ajuntament i taulell d’a-
nuncis. L’Ajuntament remetrà la present ordenança
municipal a l’Administració de l’Estat i a la de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze
dies des de la seva aprovació definitiva”

7è.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS

Primer.- Aprovar l’expedient de reconeixement ex-
trajudicial de crèdits per import de 17.739,90 €. El
detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el
que figura en els annexos 1 i 2 de l’expedient.

8è.- PRESSUPOST EXERCICI 2010.
APROVACIÓ INICIAL

S’aprova inicialment el PRESSUPOST GENERAL per
a 2010 i les seves BASES D’EXECUCIÓ, anivellat
en despeses i ingressos en la quantitat d’un milió
dos-cents dotze mil vuit-cents vuit amb vint-i-sis
Euros (2.208.195,18€) de conformitat amb el
resum que segueix:

Aprovar la plantilla de personal municipal in-
tegrada pels llocs de treball següents:

PERSONAL FUNCIONARI:

• Habilitació Nacional:
Secretari - Interventor: núm. de places: 1; grup
A1

• Escala Administració General:
Administratiu/va: núm. de places: 1; grup C1

• Escala Administració General:
Auxiliar Administratiu/va: núm. de places: 1; 
grup C2.
Plaça per amortitzar

PERSONAL LABORAL:

• Escala Administració Especial:
Arquitecte tècnic/a: núm. de places: 1; grup A2

• Escala Administració Especial:
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Animador/a socio- cultural: núm. de places: 1;
grup C2

• Escala Administració General:
Auxiliar administratiu/va: núm. places: 1; grup C2

• Personal d’oficis no qualificat
Operari manteniment: núm. de places: 1; grup
APST

Aprovar per a l’exercici 2010 el pressupost de la so-
cietat Campllong Iniciatives SA per un import de
16.079,40 € i el de l’Organisme Autònom Museu
d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals de
Campllong per un import de 8.582,49 € així com
l’estat de consolidació amb el pressupost munici-
pal, amb un total de 2.232.857,07 € tal i com
s’indica a continuació:

Cop d’ull a les actes municipals

Exposar al públic pel termini de quinze dies l'anterior
acord, en acompliment d'allò disposat per l'article
169.1 del mateix text refós de la Llei 39/1988,de 28 de
desembre, abans esmentat, l’article 20 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril i l’article 86.2 de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, a fi que els interessats
puguin examinar l'expedient tramitat i formular les
reclamacions que estimin oportunes. El pressupost es
considerarà definitivament aprovat, si durant l'esmen-
tat termini no es presenten reclamacions.
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9è.- ADEQUACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE L’APLICACIÓ DE FEMS,
PURINS I FANGS DE DEPURACIÓ I PROTECCIÓ
MEDIAMBIENTAL DE LES AIGÜES CONTRA LA
CONTAMINACIÓ PRODUÏDA PER ADOBS
QUÍMICS I NITRATS UTILITZATS A L’AGRICUL-
TURA AL TERRITORI DEL MUNICIPI DE CAMPL-
LONG AL DECRET 136/2009, D’1 DE SETEMBRE,
D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ
APLICABLE A LES ZONES VULNERABLES AMB
RELACIÓ A LA CONTAMINACIÓ DE NITRATS
QUE PROCEDEIXEN DE FONTS AGRÀRIES I DE
GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES.

S’aprova - Adequar l’ordenança municipal número 16
reguladora  de l’aplicació en el territori del municipi
de Campllong de compost, fems, purins i fangs de
depuració i protecció mediambiental de les aigües
contra la contaminació produïda per adobs químics i
nitrats utilitzats a l’agricultura al Decret 136/2009, d’1
de setembre, d’aprovació del programa d’actuació
aplicable a les zones vulnerables amb relació amb la
contaminació de nitrats que procedeixen de fonts
agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes
segons l’informe del Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural.

En atenció al punt anterior de l’acord, eliminar ex-
pressament els articles 4.2, 5.5, 5.6, 5.9, 6.3, 6.5, 7,
8.1, 8.3, 9.1, 9.2 i 9.3 de l’ordenança municipal i ad-
equar, tal com s’ha indicat als antecedents, els articles
1, 2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6 i el capítol VII,
adaptant aquests últims al Decret 136/2009, d’1 de
setembre, deixant sense efectes tots els preceptes no
acords al Decret indicat.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 22 D’ABRIL DE 2010

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL
DIA 11/03/2010

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
11/03/2010.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA.

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els fa-
miliars dels infants nascuts en el municipi en els dar-
rers mesos.
Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat,
acorden d’adreçar la comunicació proposada pel naix-
ement de P.B.A. i H.M.R . 

Seguidament el Sr. Freixas fa un breu balanç de la
28a. edició de la Fira Comarcal de Primavera que va
tenir lloc els passats dies 10 i 11 d’abril, en el qual
destaca que enguany més de 34.000 persona no es
van voler perdre la Fira, aconseguint el rècord de vis-
itants. El Sr. Alcalde fa constar que enguany l’acte
d’inauguració va ser a càrrec del Sr. Enric Vilert i
Butchosa, President de la Diputació de Girona acom-
panyat d’altres autoritats com la Sra. Cristina Alsina,
presidenta del Consell Comarcal del Gironès, el Sr.
Domènech Morera, President de la Llotja de Con-
tractació de Girona, la Sra. Dolors Rovirola, Diputada
de CiU, i els Alcaldes de les poblacions veïnes; vol
destacar també que, el Diumenge va tenir lloc de 15è
concurs català de raça Frisona, que va estar presidit
pel Sr. Joan Gener, Director General d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generali-
tat de Catalunya, el Sr. Josep Guix, Director dels
Serveis Territorials del departament d’Agricultura de
la Generalitat de Girona, la Sra. Sofia Alay, gerent de
CONAFE, i altres autoritats i personalitats destacades
del món ramader català, així com la visita del Sr. Oriol
Pujol, portaveu del Grup Ciu al Parlament de
Catalunya. Per finalitzar el Sr. Alcalde afegeix que la
climatologia favorable de que s’ha gaudit tot el cap de
setmana, ha estat el millor aliat ja que la majoria
d'activitats es realitzen a l'aire lliure i agraeix a totes
les persones que treballen desinteressadament tot
l’any per tirar endavant la Fira de Campllong i els fe-
licita per la seva acurada preparació i organització que
enguany ha reproduït el mateix esquema d'altres edi-
cions, amb el qual es té l'èxit assegurat, i ha vist
créixer i diversificar el nombre d'expositors

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

El Sr. Fuentes, comenta la seva assistència, en repre-
sentació del consistori, a la presentació de la e-ruta
inundació! a Riudellots de la Selva, i comenta que
forma part de la xarxa d’e-rutes de la comarca de la
Selva de l’oferta turística del Territori Museu de
l’Aigua. La ruta es pot seguir mitjançant una PDA que
explica interactivament les inundacions històriques
del Poble de Riudellots. 

4t.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DE L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ARRANJA-
MENT DEL CAMÍ PÚBLIC DE SANT ANDREU AL
MUNICIPI DE CAMPLLONG 

S’aprova  el Pla de Seguretat i Salut, informat favor-
ablement per la coordinadora d’obres, del projecte
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d’obres d’arranjament del camí públic de Sant Andreu
del municipi de Campllong.

5è.- DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE
CAMPLLONG AMB SANT ANDREU SALOU.
APROVACIÓ FITACIÓ MITJANÇANT COORDE-
NADES UTM. 

S’Acordar que les actuacions per executar la fitació o
amollonament de la delimitació aprovada entre el mu-
nicipi de Campllong i el municipi de Sant Andreu
Salou consisteixi en la fixació de coordenades UTM.

6è.- SOL·LICITUD AL·LEGACIONS PUOSC 2011
COM A NOVA ACTUACIÓ. DESGLOSSAMENT DEL
PROJECTE “ AMPLIACIÓ DELS LOCALS SO-
CIALS”.

L’Ajuntament de Campllong té inclòs com a formulació
definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (
PUOSC), any 2010, l’actuació de l’ampliació dels lo-
cals socials. 
Atès que l’import del pressupost de l’execució del pro-
jecte puja a 1.061.652,39 euros es fa inviable
econòmicament l’execució de l’actuació a través del
PUOSC 2010. 
És per aquest motiu que es creu necessari el desglos-
sament de l’actuació en dos exercicis / fases ( 2010 –
2011).
Una primera actuació ( PUOSC 2010) seria sobre un
import de 891.955,70 euros, complint amb el requisit
que la infraestructura sigui susceptible de lliurar-se a
l’ús públic. En aquesta primera fase es manté la sub-
venció de 423.867,53 euros.

La resta de l’import del pressupost de l’actuació,
169.696,69 euros, es realitzarien amb el PUOSC
2011, sol·licitant una subvenció de 150.000 euros

S’ACORDA: 

Primer.- Sol·licitar en període d’al·legacions, com a
nova actuació, l’actuació d’ ”Ampliació dels locals so-
cials – 2ª fase”.

7è.- ALIENACIÓ DIRECTA DE LES PARCEL.LES
DE SÒL INDUSTRIAL SITUADES AL POLÍGON
“LES FERRERIES” C/ CAMÍ VELL A RIUDELLOTS
NÚMS. 23A I 23B. 

S’ACORDA: 

Primer.- Alienar de forma directa i pel mateix import
indicat al Plec de condicions jurídico administratives i
econòmiques de l’expedient d’alienació mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avan-
tatjosa, un sol criteri d’adjudicació, de set parcel·les
de sòl industrial, situades al Polígon industrial “Les
Ferreries”, prèvia declaració de desertes de les
parcel·les indicades anteriorment, les següents par-
cel·les:

• Al Sr. XXX en representació de l’empresa “EXCAVA-
CIONS ANDREU, S.A.”, la parcel.la 23A.  
• A la Sra. XXX en representació de l’empresa MED
TECH POINT, S.L”, la parcel.la 23B

Segon.- Dins del període establert en “garantia pro-
visional i “condicions de pagament”, punt tercer i
quart del Plec de condicions jurídico administratives i
econòmiques de l’expedient d’alienació mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avan-
tatjosa, un sol criteri d’adjudicació, de set parcel·les
de sòl industrial, situades al Polígon industrial “Les
Ferreries”, es realitzarà el pagament en la forma es-
tablerta així com la seva elevació a escriptura pública.

8è.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES TAXES
DEL CASAL D’ESTIU I CASAL DE NADAL.

S’APROVA provisionalment les taxes municipals que
regiran la prestació del servei públic municipal del
casal d’estiu i de Nadal durant l’any 2010 i posteriors
fins a nova modificació, les quals s’adjunten com a
Annex 1.

Segon.- Sotmetre a informació pública al BOP i al
taulell d’anuncis de l’Ajuntament les taxes de l’annex
1 pel termini de 30 dies per a la seva consulta i la pos-
sible formulació de reclamacions i al·legacions amb el
benentès que, en cas de no presentar-se’n cap,
quedaran definitivament aprovades sense necessitat
d’ulterior acord.

9è.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE
PAU TITULAR I SUBSTITUT

S’APROVA.- Proposar la renovació de la Sra. MARIA
CUFI PORTAS en el càrrec de Jutgessa de Pau titular
del municipi.

Segon.- Proposar el nomenament Sr. ESTEVE
PRUNELL I CIURANA en el càrrec de Jutge de Pau sub-
stitut del municipi.
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10è.- FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE
CATALUNYA ANY 2010. ATRIBUCIÓ QUOTA
SUPRAMUNICIPAL A LA MANCOMUNITAT DE
LA CONCA DE L’ONYAR.

S’APROVA - Assignar la quantitat detallada de
3.502,67.-€ a favor de la Mancomunitat de la
Conca de l’Onyar, constituïda pels municipis de
Campllong i Riudellots de la Selva – registre d’ens
locals núm. 9012130008— i comunicar-ho als
efectes indicats  a la pròpia Direcció General i al
municipi de Riudellots de la Selva.

11è.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST DELS
ALCALDES PEL TEMPORAL DE NEU DE 8 DE
MARÇ DE 2010. 

S’APROVA - Adherir-se al manifest aprovat pel
Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca de
Gironès reunit amb caràcter extraordinari el dia 12
de març de 2010, amb el contingut següent:

"El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de la comarca
del Gironès, reunit el dia 12 de març de 2010, vol
agrair a la ciutadania les mostres de col·laboració
i solidaritat rebudes durant aquests dies, així com
agrair especialment l'esforç dels ciutadans i ciu-
tadanes que de manera voluntària han col·laborat
en el restabliment de la normalitat en els nostres
municipis; 

De la mateixa manera, manifestar el malestar dels
alcaldes i alcaldesses davant la solitud que s’han
trobat derivada de la manca de suport rebut des
de l’administració superior a l'hora de fer arribar
respostes eficaces a la ciutadania;

Per tot això, s’acorda per unanimitat: 

Primer. Exigir que se segueixi treballant sense es-
catimar esforços per  restablir totalment els 
serveis de subministrament d’energia elèctrica i
telefonia a tots els municipis afec

Segon.  Demanar al Govern de la Generalitat de
Catalunya que exigeixi les responsabilitats 
corresponents a les companyies subministradores
de serveis (Fecsa – Endesa, companyies de telefo-
nia, Renfe i Acesa) i que s’adoptin mesures per tal
que aquests fets no es repeteixin.

Tercer.  Un cop valorats els danys produïts per la
nevada, que les diferents administracions 

supramunicipals donin el suport necessari per co-
brir els costos econòmics derivats del restabliment
a la normalitat de tots els municipis.

Quart. Demanar al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya un canvi en la convo-
catòria de subvencions a entitats locals per a la re-
alització de plans extraordinaris d’ocupació
“Projecte Impuls-Treball” en el sentit d’ampliar la
convocatòria i permetre contractar personal per a
l’arranjament i neteja de boscos, camins, espais
públics i mobiliari urbà malmès per la nevada."

12è.- MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE
CAMPLLONG. APROVACIÓ INICIAL 

s’acorda  Aprovar inicialment el “mapa de capacitat
acústica del municipi de Campllong” i la seva ex-
posició al públic pel termini de 30 dies en el Butlletí
Oficial de la Província, al taulell d’anuncis, així com
a la web de l’ajuntament de Campllong, per tal que
els interessats puguin formular les al·legacions que
estimin convenients en defensa dels seus drets i
interessos, en el benentès que, de no presentar-
se’n cap, s’entendrà definitivament aprovat sense
necessitat d’ulterior acord.

13è.- DONAR COMPTE DEL PRESSUPOST MU-
NICIPAL EXERCICI 2010. 
APROVACIÓ DEFINITIVA.

Havent finalitzat el proppassat dia 21 d’abril el
període d’exposició pública del pressupost munici-
pal del present exercici, aprovat inicialment en
sessió del dia 11 de març proppassat, publicat al
BOP núm. 63 del dia 1 d’abril,  i no havent-se for-
mulat cap reclamació ni al·legació al respecte; els
reunits ACORDEN: Donar-se la Corporació per ass-
abentada de la circumstància exposada i de
l’aprovació definitiva del pressupost esmentat, de
conformitat amb allò que disposa l’article 169.1 del
Text Refós de la Llei 39/1998, de 29 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març.”

14è.- FORMALITZACIÓ DEL TRÀMIT D’INFOR-
MACIÓ PÚBLICA DELS ESTATUTS DEL CON-
SORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE
GIRONA (ATMG)

S’acorda Acollir-se a la gestió realitzada pel Con-
sorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, en
allò que afecta al tràmit d’informació pública
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d’aquesta administració local, previst a l’art. 313.3
del Decret 179/1995, de 13 de juny, i que implica
l’exposició pública dels Estatuts de l’ATMG en el
tauler d’anuncis del Consorci, i la informació
pública a través del DOGC i el BOP, segons edictes
publicats en data 22 de febrer de 2010 i 2 de març
de 2010, respectivament. 

En el cas que en el termini previst en el tràmit d’in-
formació pública establert pel consorci no s’hagin
presentat cap al·legació al respecte, l’adopció de
l’acord d’aprovació dels Estatuts de l’ATMG per part
d’aquest Ple es considerarà definitivament aprovat. 

15.1.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIUVA PER A LA
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAU-
RANT DEL LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG. 

S’acorda aprovar la introducció de modificacions
en el contracte de concessió administrativa per a la
gestió i explotació del bar restaurant del Local So-
cial, quedant de la següent manera: 

• En comptes de dir: “Fer-se càrrec del 75% dels
consum d’energia elèctrica de tot l’edifici”
Hauria de dir: “Fer-se càrrec del 37,5% dels con-

sum d’energia elèctrica de tot l’edifici”

• Deixar sense efectes la millora específica apor-
tada per la concessionària sobre la millora en el
preu dels serveis i encàrrecs prestats a l’Ajunta-
ment de Campllong.

• Per quant als canals televisius de pagament, con-
siderant que el seu ús és general per a tot l’edifici,
l’Ajuntament de Campllong es farà càrrec del 90%
de l’import a pagar. Per tal de fer efectiu el paga-
ment, i atenent que la contractació va anar a càr-
rec de la Sra. Fernández, cal que aquesta sol·liciti
a l’Ajuntament l’import corresponent al 90% dels
rebuts, mitjançant escrit mensual i acompanyat
dels corresponents comprovants de pagament, l’A-
juntament prèvia les comprovacions necessàries,
si s’escau, procedirà al seu abonament o compen-
sació. 

Notificar el present acord a la part concessionària,
requerint-lo per tal que, en el termini de 10 dies,
comparegui a les oficines municipals per a la for-
malització de la modificació del contracte.

16è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
PLENÀRIA DE LA NÚM. 06/2010 A 25/2010,
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. 06/2010 a 25/2010 ambdós incloses.

Núm.: 006/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
03/2010

Núm.: 007/2010
Ref.: Autorització ocupació via pública i liquidació de
la taxa corresponent llicència d’obres núm. 3/2010

Núm.: 008/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
02/2010

Núm.: 09/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 04/2010 – Reforma habitatge Cal Gall.

Núm.: 010/2010
Ref.: Trasllat informe jurídic referent a les regles de
funcionament de la Junta de Compensació provi-
sional, així com una proposta de reparcel.lació del
polígon 2 del Polígon Les Ferreries de Campllong

Núm.: 011/2010
Ref.: Trasllat a XALOC informe jurídic referent a la
prescripció d’ofici dels tributs 

Núm.: 012/2010
Ref.: Trasllat a informe jurídic referent a la legalització
d’una activitat

Núm.: 013/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
05/2010

Núm.: 014/2010
Ref.: Autorització ocupació via pública i liquidació de
la taxa corresponent llicència d’obres núm. 43/2009

Núm.: 015/2010
ref.: Trasllat informe jurídic sobre la sol·licitud de les
bonificacions corresponents a la taxa  pel servei de
recollida, transport, tractament i eliminació d’escom-
braries i altres residus urbans de l’ordenança fiscal

Cop d’ull a les actes municipals



1166

núm. 8 del municipi de Campllong.

Núm.: 016/2010
ref.: Trasllat informe jurídic sobre la sol·licitud de
les bonificacions corresponents a la taxa  pel servei
de recollida, transport, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans de l’orde-
nança fiscal núm. 8 del municipi de Campllong.

Núm.: 017/2010
Ref.: Prescripció d’ofici dels tributs 

Núm.: 018/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
07/2010

Núm.: 019/2010
Ref.: Pròrroga contractació eventual auxiliar ad-
ministrativa

Núm.: 20/2010
Ref.: Liquidació de l’impost sobre l’increment del
valors dels terrenys de naturalesa urbana con-
fegides, Exp. 1/2010

Núm.: 021/2010
Ref.: Delegació al Consell Comarcal del Gironès la
gestió del Pla d’Ocupació de mesures urgent amb
motiu de les nevades de març de 2010

Núm.: 022/2010
Ref.: Contractació temporal per raons d’urgència
d’un ajudant de l’operari de manteniment 

Núm.: 23/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 06/2010 – Instal·lació fotovoltaica Can Goitó

Núm.: 024/2010
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de
la llicència d’obres exp. 61/2006, per construcció
d’una nau industrial adossada – carrer de la Riera,
10

Núm.: 25/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
08/2010

Cop d’ull a les actes municipals
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PERMUTA RECTORIA PER A LA CONSTRUCCIÓ
DEL CONSULTORI LOCAL: 

Un cop realitzats tots els tràmits, l’Ajuntament de
Campllong, ja es propietària de tot l’edifici de l’antiga
rectoria. L’edifici on s’hi ubiquen les oficines munici-
pals  estava compartit amb l’habitatge destinat a rec-
toria i que recentment s’ha adquirit mitjançant una

Obres i gestió municipal 

RUTA VERDA DEL VEÏNAT DE LA BRUGUERA:

Recentment s’han dut a terme les obres de construc-
ció d’un nou tram de la ruta verda al veïnat de la
Bruguera. 

El nou tram consta de mig quilòmetre situat a la
Bruguera de baix, a l’alçada de Can Vilà i Can Coll,
s’afegeix als ja executats anteriorment i transcórrer
entre la carretera principal del veïnat, camps conr-
reats i un petit tall de bosc. 

permuta amb l’habitatge situat al carrer pavelló núm,
1, propietat de l’Ajuntament. 
La previsió d’ús per aquest espai, és la ubicació del
consultori mèdic local que es situaria a la planta baixa
i l’ampliació de les oficines a la planta primera. 



1188

La vida del poble

RECICLATGE

Seguint la tònica dels últims anys, el passat mes de març es va fer el curset de reciclatge. L’ assistència
a l’acte dona dret a importants bonificacions de la taxa d’ escombraries.
Enguany el curs de reciclatge dut a terme els dies 1, 10 i 16 de març i hi va haver una participació de per-
sones.

Aquest any, l’ educador ambiental del Consell Comarcal va voler innovar i fer el curs totalment participatiu. 
Va canviar l’ introducció teòrica a la que ens tenia acostumats els últims anys per una dinàmica de grup
que va ocupar tot el curs. 
Tothom va poder preguntar els dubtes que se li plantejaven a l’ hora de reciclar correctament. La majoria
de qüestions es van resoldre al moment i les que plantejaven més dificultat l’ educador ambiental les va
resoldre a posteriori de forma personalitzada.

Activitats al poble
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JUVENTUT

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Campl-
long, juntament amb el Local Social, s’ha fet el nou
Pla Local de Joventut 2010-2011 de Campllong, a
partir del qual es vol oferir un ventall més ampli de
possibilitats, tenint en compte les inquietuds del
jovent del poble. Per això, el dia 27 de març es va fer
una reunió amb el jovent, per explicar en què consis-
teix i demanar-los l’opinió per adequar el projecte a
les necessitats reals, ja que aquest, és la base de les
actuacions futures a desenvolupar per l’Ajuntament
en matèria de joventut. Moltes gràcies els que vau
assistir, ja que en el nostre poble tenim cada dia més,

un nombre considerable de joves i és molt important
la vostra participació en la realització de diferents ac-
tivitats. D’aquí en van sortir diferents activitats i ac-
tuacions, com són el monogràfic de currículums, la
formació de la Penya Barcelonista a Campllong, sor-
tides en bicicleta i la I Jornada de concerts “Músics
del poble” entre d’altres,  que intentarem anar real-
itzant amb la vostra ajuda i participació! 
Per qualsevol proposta només l’heu de fer arribar a
l’ajuntament o al Local Social.  

Roser Freixas

TALLERS DE CUINA: TAPES BASQUES I POSTRES

Menjar sempre pot resultar interessant. Desprès del
tastet de Nadal i del tast de cerveses, hem organitzat un
taller de tapes i un doble taller de postres. Un total de 35
persones van participar al taller de tapes on es varen ex-
plicar i provar tapes típiques com la Gilda, la txaka o al-
tres a base de flors d’ou, així com tartaletes de
txangurro, volovans de rap amb salsa de gambes o pe-
tits platets més elaborats com mousse de foie amb pera
caramelitzada i gelea de vi negre o crocant de morcilla
amb foie i salsa de poma i sàlvia.
Al taller de postres hi varen participar un total de 40 per-
sones dividides amb dos grups on es van provar les
següents receptes:

• Galeta de micuit amb praliné d'avellanes i reducció de pedro ximenez.
• Bombó de menta i wasabi
• Xutnei de figues i dàtils amb mató d'ovella i aire de romaní
• Sopa escumada de coco amb granitzat de síndria i ametlles filetejades
• Pastís de festa
• Flam de ratafia
• Pastís de formatge amb gelea d'aranyons
• Gelatina de iogurt grec amb mousse de toffe i nougat d'avellanes
• Sopa de maduixes amb gelat de vainilla i entrebancs de fruits vermells
• Caneló de mousse d’arròs amb llet
• Pastís de festa major
• Sorbet de mandarina amb vodka

Esperem properament tenir noves propostes de tallers de cuina.

David Bou
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han enganxat el curs d’informàtica iniciat a l’octubre
amb el curs d’internet. Ara tots ells tenen correu
electrònic i s’envien e-mails, i fins i tot ara tenen
blogs! Í és que mai és tard per aprendre coses
noves, així que totes aquelles persones grans que ho
vulguin provar, no dubtin en intentar-ho! Al mes de
setembre tornarem a començar amb nous cursos. 
El mes de març ha estat ple d’activitats. Vam
començar anant al programa de TV3 “El gran dictat”
on vam poder veure la tele des de dins. Al mes de
març va començar un nou curs d’informàtica per
adults on estan aprenent, entre d’altres coses, a fer
àlbums de fotos Hofmann! També es va fer les Xer-
rades sobre Reciclatge, que com cada any ensenyen
algun consell nou per tal de millorar la recollida se-
lectiva a les nostres llars. La Reunió de Joves, els
Pressupostos participatius, i el Taller de Postres dol-
ces i salades han estat les últimes activitats d’aquest
mes de març. 
I ja sabeu que si teniu qualsevol proposta només ho
heu de dir!

Cinta Serra

Coordinadora d’activitats del Local Social

La vida del poble

LOCAL SOCIAL

El Local Social ha començat amb bon peu l’any 2010,
ple d’activitats i nous cursos. Un dels cursos que va
començar al gener, ha sigut el curs de Country. De la
mà d’en Rafel Corbí, tota una eminència en el món
del country, varis veïns de Campllong així com de Ri-
udellots, Cassà, Llagostera i fins i tot de Girona,
s’han trobat durant gairebé quatre mesos per apren-
dre aquest tipus de ball. Cal dir que el Country té
molts seguidors i fins i tot és, per segons qui, com
una filosofia de vida. Els dissabtes a la tarda al Local
Social predominaven les botes camperes i els tex-
ans, i des de fora podies sentir els cops de peu tots
coordinats dels diferents balls. 
Durant el mes de gener també s’han fet altres activ-
itats, com el recital de poesia a càrrec dels Marxants
de Paraula, l’inici dels Tallers de Memòria, i el Taller
de Cuina Basca . Tots ells molt concorreguts.
Al mes de febrer hi ha hagut una tarda de contes,
on la companyia Va de Contes ens va explicar uns
quants contes sobre el carnestoltes molt divertits.
També s’ha començat, o més ben dit, continuat el
curs d’informàtica de la gent gran. I és que aquests
jubilats no se’ls acaben mai les ganes d’aprendre, i



plex, vàrem anar a fer un tomb
fins a l’hort que deien que era
d’en Ferran Adrià, però com que
era hivern els horts dormen i hi
havia poca cosa. Bé, vam pujar al
autobús i a caseta falta gent. 
Ara, la cirereta va ser la sortida
del 20 d’abril, a Campllong
mateix. A les 9 del matí ens vam
aplegar davant del Local Social
unes 25 persones i, amb compa-
nyia de la Cinta, vam anar a visi-
tar empreses ben diverses.
Primer vam anar a IMNASA, on
vam veure jo crec que milers de
peces i coses per a la navegació.
Després ens dirigirem a TECHNI-
CAL, on allà hi ha màquines,

moltes, especialment per a fer formatges. Seguida-
ment a FARBOS (Blaufruit) allà triaven i empaque-
taven fruita, i ens varen ensenyar la planta a on fan
aquelles terrines de fruita natural, que són molt
bones. Després de dinar a “Mas Canyet”, cap a Can
Feliu falta gent. Com és natural vam veure vaques,
i la famosa planta de la “llet llet”. Un apunt, en tots
els llocs ens van rebre meravellosament bé i per tot
ens van obsequiar cada un amb els seus productes.
Des d’aquí tot l’agraïment.

Conxita Casadevall
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CASAL DE JUBILATS

El “Casal de Jubilats” ja gairebé té 4 anys i com
dirien en una bona empresa, funciona a ple rendi-
ment. S’hi fan forces activitats i sortides, totes molt
interessants. En el temps que portem d’any, es va
començar el gener amb un recital de poesia i el dia
14 va començar un “Taller de memòria”, que durant
8 setmanes cada dijous amb l’ajuda d’una bona
psicòloga exercitàvem la memòria i la comprensió.
A més de profitós era divertit i al final ho vàrem
celebrar. Es segueix fent gimnàstica, i un curs d’in-
ternet que és molt concorregut. El ball com sempre
és cada 15 dies, i el 17 de febrer va co-
incidir amb carnestoltes i algunes par-
elles es van disfressar. La gent balla
tant bé que fins i tot hi ha parelles que
podrien anar a algun concurs d’aquests
que fan a la televisió. 
De sortides també se’n fan. El 23 de
febrer es va anar a Sant Benet de
Bages. Bonica excursió! Vàrem veure
sempre amb una guia molt amatent el
Monestir Cistercenc, i després un annex
que va comprar i restaurar la mare del
pintor Ramon Cases i que va ser
vivenda d’ell i de la seva família, on hi
ha moltes pintures i retrats del mateix
pintor així com també moltes obres
d’art. Després de dinar al mateix com-
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La Fira va obrir portes el passat 10 d’abril a les 10
del matí. El president de la Diputació de Girona, sr.
Enric Vilert , va inaugurar la 28ena Fira Comarcal
de Primavera, un acte, on hi va assistir també la
Presidenta del Consell Comarcal del Gironès, Sra.
Cristina Alsina, els alcaldes dels pobles veïns, i rep-
resentants de la cambra de comerç,  entre altres
autoritats de diferents institucions gironines. Tot
seguit van fer una visita institucional al recinte
firal. Enguany el recinte Firal era  de més  40.000
metres quadrats, hi havia 30 estands comercials a
la carpa coberta, 70 expositors a la Fira multisec-
torial exterior amb maquinària agrícola i ramadera,
vehicles i utillatges industrials i unes 140 parades
de mostra i venda de productes artesans.
L’organització va habilitar 50.000 metres quadrats
destinats a pàrquing, així com un menjador amb
capacitat per a 500 persones on es van servir es-
morzars dinars i berenars.
Al llarg del dissabte es van portar a terme tots els
concursos i activitats programades.
18 parelles van participar al  13è concurs de
paletes, Els concursants van haver de construir la
peça escollida per aquesta edició: una creu de base
amb dos arcs encreuats. Els guanyadors de cate-
goria menors de 25 anys va ser la parella formada
per Jordi Boadella i Joan López; i els guanyadors
de la categoria absoluta van ser Esteve Vilella i
Jordi Artau.
El 5è concurs morfològic de burro català va comp-
tar amb la participació de 45 caps de bestiar. En la
categoria de cobles el vencedor va ser el bestiar
propietat de Lluís Vila de Les Preses, qui també es
va adjudicar la categoria de millor Somera amb
l”Estrella”. En la categoria de Guarans el vencedor

Bon Temps i Bona Fira i
Rècord de Visitants
Més de 34.000 persones no es van voler perdre  enguany la fira comarcal de Primavera, que
any rere any, continua sumant visitants.
La fira comarcal de Primavera de Campllong es consolida com a referent del món rural i també en

centre neuràlgic de les novetats comercials multisectorials catalanes.
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va ser el guarà “Noble” propietat de La Frac de
Banyoles. Pel que fa al 16è trofeu agility, prova
puntuable per al campionat d’Espanya de la RSCE,
hi van participar una cinquantena de gossos en les
6 categories de la prova.

També, el dissabte a la tarda, 97 tractors antics –de
1965 endarrere-,  van participar a la ja tradicional
tractorada, tot un rècord de participants  en una
trobada que enguany arribava a la 16ena edició.

Altres activitats que es van celebrar durant la jor-
nada de dissabte van ser el concurs de mini-ex-
cavadores;  una exhibició eqüestre i també el
concurs de pintura ràpida  i el concurs de ratafia
amb 18 participants, on Lluís Serra de Cassà de la
Selva, va ser el guanyador. El jurat va destacar la
gran qualitat de les ratafies participants.
El Diumenge, des de primera hora del matí hi va
haver una gran afluència de visitants que van
poder gaudir tant de la Fira multisectorial, com de
les diferents activitats organitzades. 

L’activitat més destacada del dia va ser el 15è con-
curs català de raça frisona. Després de 27 anys or-
ganitzant un concurs comarcal, enguany la fira
acollia el concurs nacional, amb explotacions par-
ticipants d’arreu de Catalunya. Hi van participar un
total de 18 explotacions de les associacions de
Frisones de la Noguera, de Terres de Ponent, de
l’alt Urgell i Cerdanya, d’Osona i l’Associació Va-
quers de Girona i Associació Frisona de Girona. En
total el número de caps de bestiar participants en
les diferents categories va ser de 65.

• La vedella campiona va ser ROCA TRIPLETA
CHAMPION de l’explotació Mas la Roca (Assoc.
Frisona Girona AFRIGI)
• La Brava Campiona va ser COMAS NOVAS DAFNE
DIBBS ROY de l’explotació Ramaderia Escovilla
(Assoc. Frisona Osona AFO), qui també es va em-
portar el guardó de  Gran Campiona de Catalunya
de Vedelles i Braves.
• La vaca jove campiona va ser MARQUET CALIMA
AFFIRMED, de l’explotació Cal Marquet (AFAUC)
• La vaca Gran Campiona de Catalunya va ser
COMAS NOVAS DIVANA KITE de l’explotació Can
Marquet (assoc. Frisona Alt Urgell i Cerdanya
AFAUC), exemplar que també es va endur el
guardó de vaca campiona.
• En la secció infantil hi va haver un total de 12
participants. L’edat d’aquests joves manejadors era
dels 3 anys el més menut a 12 anys.

Altres guardons destacats van ser els següents:
-millor sistema mamari: COMA 39 JORDAN de l’ex-
plotació Can Soca (La Coma)
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-Millor ramat de Catalunya: Ex-
plotació Cal Marquet (AFAUC)
-Millor criador de Catalunya: Ex-
plotació Cal Marquet (AFAUC)
-Millor lot per associació: Associació
Frisona Alt Urgell i Cerdanya
-Millor manejador: Jaume Heras
-Millor manejador júnior Carles
Pagès

L’acte va comptar amb la presencia
del sr. Joan Gené, Director General
d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DAR; el sr.
Josep Guix, cap dels Serveis Terri-
torials d’Agricultura de la Generali-
tat a Girona, el President de
FEFRIC, sr. Agustí Prat, i el portaveu
del grup Parlamentari de CiU al Par-
lament de Catalunya, sr. Oriol Pujol.
- La trobada de cotxes Seat 600 i
clàssics va resultar un any més un
gran èxit. Va comptar amb 98 par-
ticipants. Els cotxes van fer una

concentració a primera hora del
matí al recinte firal, i al migdia van
fer una sortida per la comarca.

- El 28è concurs de treball mono-
gràfic de ramat amb gos d’atura
català enguany  va consistir en una
exhibició de treball monogràfic de
ramat i gos d’atura i un concurs
morfològic de gos d’atura català.
També es va realitzar una exhibició
molt espectacular de gos d’atura
català amb ànecs.

- L’12è concurs de munyir a mà va
tenir 167 participants i els
guanyadors van ser el Sr. Joan Ser-
rat en categoria Masculina, la Sra.
Irene Vives en la  Femenina i en
Jordi Herrero en la categoria Infan-
til. Recordem que aquest concurs
no es realitza amb animals vius,
sinó que són animals de cartró
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pedra i en el qual s’hi pot apuntar tothom, tant si es
tenen nocions de munyir com si no se’n tenen, igual-
ment està obert a nens i grans. 

- El 5è concurs de pagès de ferro va comptar amb un
bon nombre de participants que van haver de superar
les proves que la organització havia preparat per
aquest certamen.

- Pel que fa a la cursa de cantines hi va haver 21 par-
ticipants i el guanyador va ser Pere Riera.

- Durant el matí de diumenge també es van dur a
terme la setena trobada d’intercanvi de plaques de
cava i una exhibició de tallar i fer figures amb troncs. 
També durant la Fira hi va haver diverses activitats
fixes, com ara exposicions de pintures i manualitats,
punt de creu, una mostra de vaques amb miniatura,
mostra d’oficis artesans, exposició de maquines d’e-
scriure antigues, mercat d’ocasió, exposició i concurs
de ratafia, etc. aquestes activitats s’ubicaven en
diferents edificis municipals com ara les sales d’ex-
posicions de l’Ajuntament de Campllong, el pavelló
esportiu i el Local Social. 
Cal destacar per sobre de tot que la Fira de Campl-
long es consolida com a veritable aparador de l’ac-
tivitat econòmica i social, però no solament del
municipi de Campllong i rodalies, sinó de tota la

província, doncs tota la vitalitat econòmica, social i
cultural es mostra a l’espai dedicat, com cada any, a
la Fira Comercial i Carpa coberta, en les parades de
venda de productes artesans, demostració d’oficis
artesanals, exposicions de maquinària agrícola
antiga, exposicions de maquinària agrícola i industrial
i mercat d’ocasió, amb expositors d’arreu de
Catalunya.
La Fira va tancar les seves portes a les 8 del vespre.
Les darreres activitats que s’han dut a terme van ser:

- El 5è. Campionat d’habilitat amb tractors amb 45
participants, una xifra rècord de participació 
- Una exhibició de treballs de pagès amb maquinària
antiga, que incloïa una exhibició de batre i fer un
paller tal com es feia abans amb màquina antiga de
batre i tractors Lanz.
L’organització celebra la gran afluència de públic i
dóna les gràcies a tots els participants i visitants i,
molt especialment, a totes aquelles persones que
col·laboren desinteressadament en l’organització de
la fira, fent possible que un altre any la Fira Comarcal
de Primavera de Campllong hagi estat un gran èxit. 

Finalitza una edició, però a partir d’ara comença l’or-
ganització de la 29a edició de la Fira Comarcal de Pri-
mavera, que tindrà lloc els 30 d’abril i 1 de maig de
2011.
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Comparsa de carnestoltes de Campllong i
Sant Andreu a Campllong. Febrer 2010. 

ELS SUPERHEROIS
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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 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:


