




33

Índex

· Carta de l’alcalde pàg. 4

· Cop d’ull a les actes municipals pàg. 5

· La vida del poble pàg. 23

· Obres i gestió municipals pàg. 23

· Local Social pàg. 24

· Festival Emergent pàg. 25

· Casal d’estiu pàg. 26

· El Gegant de Campllong pàg. 27

· Festa Major pàg. 28

· Musicant pàg. 30

· Casal de Jubilats pàg. 31



44

Aquest últim trimestre ha passat com una alenada
d’aire fresc, han estat dies de festa, de Festa Major.
Unes activitats, les de la Festa que es varen allargar
tres setmanes per davant del quart cap de setmana
d’agost (és quan és fa la Festa a Campllong) , i una
setmana per darrera d’aquesta data, compartint aque-
sta última setmana amb el Musicant. Les activitats que
es portaren a terme per la Festa estaven moltes d’elles
basades amb el voluntariat, o sigui que estaven pen-
sades, dissenyades, i portades a terme pels membres
de la comissió de Festes. I després d’haver viscut els
resultats, es pot constatar que les  activitats varen ser
un èxit;  remarcar el sopar de germanor, amb ‘’tot’’ l’à-
pat preparat pels integrants de la Comissió de Festes.
No voldria pas acabar de parlar de la Festa Major sense
fer esment del nou símbol del qual s’ha dotat el nostre
Municipi, vull dir en QUIRZE, (no pas el patró del
poble), el nou gegant de Campllong, amb les reper-
cussions que hi tindrà al darrera: la Colla de Grallers i
Timbalers, esdevenen ara també colla gegantera, i po-
dran passejar els tambors, gralles, i en Quirze per els
diferents indrets on siguin convidats a anar. Espero i
desitjo que el nom del nostre poble tingui un “bon”
motiu més per a ésser conegut, i respectat.
Quatre ratlles per a parlar del cicle Musicant, en la seva
setena edició va recollir un èxit més.  Remarcar les crí-
tiques favorables que varen rebre les actuacions. El
cicle va acabar enmig d’aplaudiments i rialles de l’últim
concert. Un bon acabament per pensar en una propera
edició que, segurament, l’Albert ja està començant a
“remugar”. Per acabar l’any encara ens queden pen-
dents unes quantes activitats: la primera La Festa de
la Gent Gran; després vindran: una jornada de portes
obertes al Museu d’Eines antigues del Camp, i Oficis
Tradicionals de Campllong, una caminada popular, la
Castanyada, la Marató, les activitats que pugui muntar
el Local Social, i ja serem a Nadal.
Després de parlar de les activitats lúdiques, val la pena
que fem esment d’allò que és més seriós. Aquests dies

de la Festa, i aprofitant l’accés a la paraula, ja vaig fer
un seguit de reflexions, que ara aprofitaré per a plas-
mar per escrit. Estem passant uns moments que han
de ser de compromís, i de solidaritat dels veïns amb els
veïns; hem de saber estar alerta davant de les neces-
sitats alienes. Estem vivint en una societat, (en aquets
voltants) en què sembla que no queda bé demanar
quelcom, i està molt bé que ens estrenyem el cinturó,
i en certs moments, pot tocar a uns o als altres haver-
ho de fer. Això sempre ha de tenir el límit dels que en
són innocents: la mainada, als que s’ha de mirar que
no els falti l’essencial; i si bé és problema de la família,
també és responsabilitat de tots, de la nostra societat.
I parlant de sectors vulnerables, la gent gran és un
altre tram on es poden detectar mancances ( un exem-
ple: una parella que cobren cadascun d’ells menys de
500€, al faltar-ne un d’ells, si no tenen família propera,
es fa impossible de mantenir una casa), i qualsevol
situació que es pugui donar per unes circumstàncies
que poden ser totalment variables. El que voldria és
que tinguéssim clar les circumstàncies que estem
vivint, i el nostre entorn. I, què podem fer?. Podem
trucar  a l’Ajuntament, als Serveis Socials, a qualsevol
dels representats municipals amb el tingueu més ‘’feel-
ing’’. El tema d’estar a l’aguait no ha de ser solament
per a l’aspecte d’assistència social, sinó que també
l’hem de portar a d’altres branques, que en aquets mo-
ments registren les febleses més grans; a tenir molt
en compte l’aspecte de la seguretat de les persones, i
dels seus béns, moltes vegades assolits amb molts de
suors, i que nosaltres com a societat no podem deixar
que gent sense escrúpols, o alienes ho malmetin de
cap de les maneres. I és aquí on, quan detectem qual-
sevol anormalitat, podem fer una trucada als Mossos,
o bé,  comunicar-ho l’Ajuntament.

Desitjar-vos a tots molta Salut.

L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

Carta de l’alcalde

Hem de ser més 
solidaris, i compromesos
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 13 DE MAIG DE 2010

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 22
D’ABRIL DE 2010

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
22.04.2010.

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

La JUNTA DE GOVERN LOCAL acorda,

Aprovar l’autorització, disposició i obligació ( Fase
ADO) de la relació de despeses indicades a la llista
per import de 49.462,32.-€. 

3r.- SUBVENCIONS DIVERSES.  SOL·LICITUDS
I ALTRES TRÀMITS.

3.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ 28 FIRA
COMARCAL DE PRIMAVERA.  ACCEPTACIÓ.

S’acorda acceptar amb manifestació de l'agraïment
corporatiu, la subvenció concedida per l’Àrea de
Presidència de la Diputació de Girona (PS/9044),
segons Decret de presidència de data 26 d’abril i
d’import 20.000.-€, per al finançament de les de-
speses efectuades en motiu de l’organització de la

28a. Fira Comarcal de Primavera de Campllong, cel-
ebrada els proppassats dies 10 i 11 d’abril.

4t.- APROVACIÓ DE LES BASES PER LES QUALS
ES REGIRÀ EL CONCURS OPOSICIO LLIURE
PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’ARQUI-
TECTE/A TÈCNIC/A EN RÈGIM LABORAL FIX A
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG

S’acorda aprovar la convocatòria del concurs-oposi-
ció lliure d’una plaça d’Administració Especial, amb
denominació d’arquitecte/a tècnic/a, grup A2, va-
cant a la plantilla de  personal laboral fix de l’Ajun-
tament de Campllong. 

5è.- RUTA VERDA VEÏNAT DE LA BRUGUERA
FASE 3. 

5.1.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PER A
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.

S’acorda portar a terme les obres consistents en l’a-
lineació de tota la finca de Mas Coll, tret de la zona
del mur de la fase 2, i el carril bici de tot el llindant
d’aquesta finca per tal de complimentar la ruta
verda del municipi de Campllong ( Ruta verda 3ª
fase), mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista EXCAVACIONS I TRANS-
PORTS ANDREU JUANALS, S.L. (NIF. B17944042)
per un import de 30.259,85.- € i 4.841,58.-€ d’IVA.
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5.2.- DETERMINACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRES I
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

S’aprova designar a la tècnica municipal, Na Mireia
Besalú i Asturiol a fi que actuï en l’assistència tèc-
nica per a l’exercici de les funcions de direcció i con-
trol de les obres i coordinació de seguretat i salut de
l’execució de l’obra d’obertura d’una franja de 2,5
metres d’amplada al costat de la carretera del veïnat
de la Bruguera per tal d’ésser utilitzada com a via
verda municipal, atenent les obligacions fixades al
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut a les obres de construcció. 

5.3.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.
S’aprova el Pla de Seguretat i Salut, informat favor-
ablement per la coordinadora d’obres, del projecte
d’obres d’obertura d’una franja de 2,5 metres d’am-
plada, al costat de la carretera del veïnat de la
Bruguera, per tal de ser utilitzada com a via verda
municipal, denominada com a “Ruta verda fase 3”.

6è.- RECONEIXEMENT DE TRIENNIS 

S’aprova el reconeixement d’un trienni a la Sra.
M.B.A. amb efectes de 3 de febrer de 2008. 
S’aprova el reconeixement d’un trienni a la Sra.
C.S.M. amb efectes del dia 30 de setembre de 2009. 

7è.- ADQUISICIÓ D’UN NÍNXOL DEL CEMEN-
TIRI MUNICIPAL.

S’aprova concedir al Sr. Ll.G.A. la titularitat del nínx-
ols núm. 57 del Cementiri Municipal, mitjançant
l’adquisició per compra.

8è.- DESPATX ORDINARI

Es dona compte de diverses comunicacions rebudes

a fi d’informar els assistents a la reunió del seu con-
tingut. 
Igualment es prenen els acords que tot seguit
s’indicaran: 

8.2.- Fundació Esclerosi Múltiple, referent a la cam-
panya MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE, sol·lic-
itant un ajut de 100 € a destinar a la lluita contra
l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials. 

8.3.- S’acorda aprovar el pressupost presentat per la
colla de grallers i timbalers de Campllong per a la
construcció d’un gegant d’import 4.000.- € més IVA. 

8.4.- S’acorda atorgar una ajut econòmic al Casal
de Jubilats de Campllong, d’acord amb el designat
en el pressupost municipal, per sufragar les despe-
ses derivades de la seva activitat durant l’any 2010.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 17 DE JUNY DE 2010

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 13 DE
MAIG DE 2010

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
13.05.2010

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

La JUNTA DE GOVERN LOCAL acorda: 

Aprovar l’autorització, disposició i obligació ( Fase
ADO) de la relació de despeses indicades a la llista
per import de 29.055,96.-€. 

Aprovar i disposar el pagament de 3.171,21.- € i
2.138,67.- €, corresponents als diversos serveis de
l’Àrea de Medi Ambient segons es detalla tot seguit: 

CONCEPTE  TRIMESTRE  IMPORT  

      

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA  1r /2010 1.200,10 

SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS  1r /2010 476,97 

SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGNÀNICA  1r /2010 1.307,78 

SERVEI DE DEIXALLERIA  1r /2010 186,36 

   

 TOTAL  3.171,21 
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CONCEPTE  TRIMESTRE  IMPORT  

      

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA  4t/2009 763,88 

PREVISIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA  1r /2010 873,79 

SERVEI EXTRAORDINARI DE NETEJA VIÀRIA  FIRA  501,00 

   

 TOTAL  2.138,67 
 

 3r. EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

S’acorda atorgar i notificar als interessats les llicèn-
cies per a l’execució de les obres que seguidament
es detallaran i amb els condicionaments i requisits
que igualment s’especifiquen a continuació:

Exp. núm. 04/2010

DATA INFORME TÈCNIC: 09/06/2010

• Promotors: S.G.E. i JM.C.M.
• Obres autoritzades: Reforma habitatge unifamiliar
existent – sòl no urbanitzable. 
• Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i
instal·lacions: 1.029,50.- €

Exp. núm. 10/2008 

• Promotors: P.C.M.
• Obres autoritzades: Tanca perimetral d’una part de
la finca 
• Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i
instal·lacions: 151.- €

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

4.1.- DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. COMPENSA-
CIONS ECONÒMIQUES A CÀRRECS ELECTES 2010.
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ.

S’accepta amb manifestació de l'agraïment corpo-
ratiu, la subvenció concedida per la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya, segons Resolució del director general
de data 27 de maig i d’import 9.299,04.-€, per al fi-
nançament de les retribucions de l’alcalde. 

4.2.- CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. SUBVEN-

CIÓ 28A. FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA 2010. AC-
CEPTACIÓ. 

S’accepta amb manifestació de l'agraïment corpo-
ratiu, la subvenció concedida pel Consell Comarcal del
Gironès, segons Decret de Presidència de 10 de  maig
i d’import 1.828,74.-€, per al finançament parcial de
les despeses derivades de l’organització de la 28a.
Fira Comarcal de Primavera 2010.

4.3.- GENERALITAT DE CATALUNYA. SUBVENCIONS
PER A L’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENTS PER LA
CREACIÓ D’INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES DE PRO-
TECCIÓ CIVIL I PER A L’ELABORACIÓ, REVISIÓ I IM-
PLANTACIÓ DE PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL.
SOL.LICITUD. 

Es sol·licita al Departament d’Interior i a l’empara de
la convocatòria esmentada, una subvenció d’import
6.000.- €, per a l’adquisició d’un grup electrogen pel
Centre de Coordinació Operativa Municipal.

4.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS PER
CONVENIS. SOL.LICITUD. 

S’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona, una sub-
venció extraordinària per conveni per import de
100.000 € amb una subvenció 50% (50.000.- €), des-
tinada al finançament de les obres de la llar d’infants
de Campllong. Corresponent al 37,42% sobre el pres-
supost del projecte) 

5è.- PRÒRROGA DEL TERMINI D’ACABAMENT
D’UNA OBRA EMPARADA PER LLICÈNCIA UR-
BANÍSTICA MUNICIPAL.

S’acorda atorgar una pròrroga pel termini d’un any i
mig (termini màxim establert), per l’acabament de les
obres de construcció de: 

Expedient Urbanístic núm. 45/2006: construcció de
dos habitatges unifamiliars aparellats al Passeig de



 

CONCEPTE  - Num. 65/10 MA TRIMESTRE  IMPORT  

      

SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA  2n/2010 873,79 

SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS  2n/2010 476,97 

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA  2n/2010 1431,80 

SERVEI EXTRA DE NETEJA VIÀRIA PER LA FIRA   FIRA 1447,79 

SERVEI RECOLLIDA FRACCIÓ ORGÀNICA  2n/2010  1307,78 

SERVEI DE DEIXALLERIA 2n/2010 186,36 

  

 TOTAL  5.724,49
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Campllong, 22-24.
Expedient Urbanístic núm. 46/2006: construcció de
dos habitatges unifamiliats aparellats al Passeig de
Campllong, 26-28. 

6è.- PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL FERM DE
CAMINS PÚBLICS RURALS MITJANÇANT ÀRID
RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.
MODIFICACIÓ PROJECTE I SOL·LICITUD A
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA DEL
MANTENIMENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA,
SUPOSANT UN AJUT DEL 100% DEL TOTAL DEL
PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS. 

S’acorda sol·licitar a l’Agència de Residus de
Catalunya que la subvenció atorgada d’import de
35.283.- € (Exp. Q0407/2010/00023-23), cobreixi el
100% de l’obra d’acord amb la modificació del pro-
jecte inicial redactat pels serveis tècnics municipals
“Text refós del projecte d’Arranjament del Ferm de
camins públics rurals del municipi de Campllong util-
itzant àrid reciclat dels residus de la construcció”. 
Fomentar la petició exposada en que esdevé impre-
scindible i urgent poder executar les obres recollides
en el Text refós esmentat al paràgraf precedent, per
quant els camins rurals estan intransitables a causa
de la dura meteorologia de principis d’any i que són
els únics accessos a les zones boscoses i rurals dels
serveis de prevenció i extinció d’incendis i les comu-
nicacions secundàries entre veïnats. 

7è.- DESPATX ORDINARI

Es dona compte de diverses comunicacions rebudes a
fi d’informar els assistents a la reunió del seu con-
tingut. Igualment es prenen els acords que tot seguit
s’indicaran: 

7.2.- S’acorda atorgar a l’institut d’Educació Se-
cundària de Cassà de la Selva un ajut de 260 € per el
programa de reutilització de llibres i creació d’un banc
de llibres de text d’ESO

7.3.- S’acorda atorgar un ajut extraordinari a l’Escola
ALDRIC d’import 1.003,90.- €, destinat a mobiliari per
a la biblioteca, fent constar que no s’atorgarà cap
altre ajut extraordinari. 

7.4.- Es comenta la necessitat d’estudiar la formula
d’abaratir els costos del servei de transport agrupat
que es realitza cada dimecres entre Campllong i
Cassà, per tal de donar suport a aquelles persones
que no tenen medis per desplaçar-se pel seu compte. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 9 DE SETEMBRE DE 2010

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 17 DE
JUNY DE 2010

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
17.06.2010

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

La JUNTA DE GOVERN LOCAL acorda,
Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase
ADO) de la relació de despeses indicades a la llista
per import de 38.213,44.-€. 

Aprovar i disposar el pagament de 5.724,49.- €, cor-
responents als diversos serveis de l’Àrea de Medi Am-
bient del Consell Comarcal del Gironès segons es
detalla tot seguit: 
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Aprovar i disposar el pagament de 750.- €, corresponents a les taxes de l’organisme de Salut Pública de la
Diputació de Girona - Dipsalut, per a les neteges i desinfeccions de la instal·lació del Pavelló d’esports atès
que superava els nivells de legionel·la. Aprovar i disposar el pagament de 2.176,62.- €, corresponents a la part
variable del finançament dels Serveis Socials Bàsics Locals, concretament a la part de l’aportació del Servei
d’Ajuda a Domicili, de gener a juny de 2010 (34% del cost total 6.401,83.- €, 393,96 hores). 
Aprovar i disposar el pagament de 670,48.- €, corresponents al segon pagament de l’aportació anual a l’ATM
per l’anualitat 2010.

3r.- SUBVENCIONS DIVERSES.  SOL·LICITUDS I ALTRES TRÀMITS.

3.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACCEPTACIÓ DIVERSES SUBVENCIONS. 

S’acorda acceptar amb manifestació de l'agraïment corporatiu, les subvencions que tot seguit es diran con-
cedides per la Diputació de Girona: 

EXP. AC/9652 OBRES DE REFORMA AJUNTAMENT 13.868,40.- €
EXP. AC/9652 ENLLUMENAT PÚBLIC 5.943,60.- € 
EXP. AC/9885 OBRES DE REPARACIÓ MENOR 10.000,00.- €
EXP. ES/12799 FOMENT I PRACTICA DE L’ESPORT 1.351,89.- €
EXP. CU/23285 FONS DE COOP. CULTURAL LOCAL 4.034,00.- €
EXP. MA/5206 DESBROSSADA MARGES CAMINS RURALS 2.812,12.- €
EXP. IF/1945 RENOVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS 1.900,00.- €
EXP. SC/1549 PLA MILLORA I PROM. TRANSPORT PUBLIC 1.000,00.- €
EXP. IF/1945 RENOVACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS 1.900,00.- €

3.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA – FONS DE SUBVENCIÓ
2010. SOL.LICITUD CANVI DESTINACIÓ INVERSIÓ. 

S’acorda SOL.LICITAR un canvi de destinació de la
subvenció atorgada per la Junta de Govern de la
Diputació de Girona en data 22 de juny d’import
13.868,40.- €, amb destinació a les obres de “Re-
forma de l’Ajuntament” expedient núm. AC/9652
per a destinar-la a les obres “Re-asfaltat parcial del
passeig de Campllong, carrer església i carrer de la
Bugantona” amb un pressupost de 26.598,50.- €
(22.541,10.- € més 4.057,40.- € en concepte
d’IVA). amb el següent finançament: 

Diputació de Girona – Fons de Subvenció 2010:
13.868,40.- €
Fons propis Ajuntament:: 9.872,32.- € 
aportació de particular de 2.857,78€.

FER CONSTAR que, després d’estudiar vàries alter-
natives, el Consistori creu que aquesta és la fór-
mula més indicada per poder dur a terme les obres
més imprescindibles pel municipi deixant per més
endavant concretament la Reforma de l’Ajuntament
de Campllong.

3.3.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ SALES DE
LECTURA. SOL.LICITUD

S’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona l’atorga-
ment definitiu de l’ajut d’import 1.689.- €, destinats a
la sala de lectura amb la finalitat de millorar l’equipa-
ment. 

3.4.- GENERALITAT DE CATALUNYA – SERVEI D’OCU-
PACIÓ DE CATALUNYA (SOC). SOL.LICITUD SUBVEN-
CIÓ PROJECTE “IMPULS” 2011. 

S’acorda sol·licitar una subvenció en base a la convo-
catòria publicada al DOGC núm. 5688, de 9 d’agost
proppassat, per a la realització d’accions per a l’ocu-
pació amb entitats locals, dins del marc del Projecte
Impuls, per als anys 2010 i 2011 i d’acord amb la
memòria redactada a l’efecte “Pla d’Ocupació Campl-
long 2011”, consistent en la contractació d’un equip
de tres persones, 2 peons i 1 cap de brigada, durant
els mesos de gener a juny de 2011 per realitzar
tasques de tractament de la vegetació en boscos i
zones municipals, amb una jornada de 28 hores set-
manals i realitzant les tasques de formació i orientació
que estableix les bases de la subvenció amb un pres-
supost d’import 18.468,92.- € que inclou les retribu-
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cions, seguretat social, maquinaria mecànica i man-
ual, equipament de seguretat, formació i coordinació. 

3.5.- DIPSALUT. SUBVENCIONS PER A LA LLUITA I
CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES URBANES.
SOL.LICITUD. 

S’acorda sol·licitar a l’organisme autònom de salut
pública (DIPSALUT) de la Diputació de Girona, un ajut
d’acord amb les bases de la convocatòria exposada
per a sufragar parcialment les despeses del servei de
desratització anual del municipi (90%). 

3.6.- DIPSALUT. SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ
DE LA SALUT I D’HABITS SALUDABLES A LA DEMAR-
CACIÓ DE GIRONA. SOL.LICITUD. 

S’acorda sol·licitar a DIPSALUT, en l’àmbit de la con-
vocatòria exposada, una subvenció a fons perdut, per
al finançament parcial de les despeses d’organització
d’activitats esportives municipals. 

3.7.- RENÚNCIA SUBVENCIÓ CONCERTS DE COBLA
DAVANT LA IMPOSSIBILITAT DE TROBAR UNA DATA
DE REALITZACIÓ DEL CONCERT AMB L’ORQUESTRA. 

S’acorda renunciar a l’ajut atorgat per la Diputació de
Girona, d’import 1.050.- € (exp. EC23657) en desti-
nació al programa Cicle de Concerts de Música de
Cobla. 
Fer constar que la renúncia és a causa de la impossi-
bilitat de concretar un concert en cap de setmana, ja
que la cobla els te tots ocupats i instar a la Diputació
que per a properes edicions la cobla seleccionada tin-
gui disponibilitat suficient per a cobrir totes les de-
mandes. 

3.8.- DIPSALUT. SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ
I MILLORA D’EQUIPAMENTS DELS CONSULTORIS LO-
CALS. SOL.LICITUD. 

S’acorda sol·licitar a l’organisme autònom de salut
pública (DIPSALUT) de la Diputació de Girona, un ajut
d’acord amb les bases de la convocatòria per a sufra-
gar parcialment les despeses parcials de l’adquisició
de material sanitari i mobiliari pel Consultori Local de
Campllong. 

Fer constar que d’acord amb el 3r. paràgraf del punt
6è de les bases de la convocatòria, el Consultori Local
estarà ubicat en una part de l’edifici de l’Ajuntament
de qual n’és titular l’Ajuntament de Campllong, i que

l’horari i l’organisme que hi prestarà els serveis
mèdics no s’assignaran fins a la finalització de les
obres. 

4t.- DETERMINACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRES
I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL
PROJECTE DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE CON-
NEXIÓ DE L’AIGUA POTABLE ENTRE EL NUCLI
DE CAMPLLONG I EL POLÍGON “Les Ferreries”.

S’acorda designar a la tècnica municipal, Na Mireia
Besalú i Asturiol a fi que actuï en l’assistència tècnica
per a l’exercici de les funcions de direcció i control de
les obres i coordinació de seguretat i salut de l’execu-
ció de l’obra de connexió de l’aigua potable entre el
nucli de Campllong i el Polígon “Les Ferreries”, atenent
les obligacions fixades al RD 1627/1997, de 24 d’oc-
tubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció. 

5è.- PRÒRROGA DEL TERMINI D’ACABAMENT
D’UNA OBRA EMPARADA PER LLICÈNCIA UR-
BANÍSTICA MUNICIPAL.

S’acorda atorgar una pròrroga pel termini d’un any i
mig (termini màxim establert), per l’acabament de les
obres de construcció de l’expedient Urbanístic núm.
19/2006: construcció d’un habitatge unifamiliat aïllat
al carrer del Remei núm. 15.

6è.- DESPATX ORDINARI

Es dona compte de diverses comunicacions rebudes a
fi d’informar els assistents a la reunió del seu con-
tingut. Igualment es prenen els acords que tot seguit
s’indicaran: 

6.2.- S’acorda nomenar al regidor Sr. Xavier Esteva i
Roca com a representat municipal a la Junta de Gov-
ern de l’EMG. (Escola de Música del Gironès). 

6.3.- S’acorda autoritzar el tancament del Bar-
Restaurant del Local Social la setmana del 13 al 19
de setembre, em motiu de vacances, segons petició
de la Sra. M.F.P.

6.4.- S’acorda transmetre a XALOC, una queixa for-
mal per tal de que solucioni la problemàtica de que
els titulars dels rebuts siguin informats clarament de
si aquests estan o no domiciliats, o si són una nova
liquidació la qual s’ha d’abonar directament per caixa,
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que estudiïn una nova fórmula a l’hora d’emetre un
nou rebut o sigui amb un format de comunicació
diferent. 

6.5.- S’acorda formular una queixa formal als Serveis
Territorial de la Generalitat de Catalunya per quant el
nou model d’atenció ciutadana que ha suposat la
creació d’un únic registre d’entrada de documents
tant pels ciutadans com per a les administracions, ha
suposat fins ara malestar entre els treballadors de l’A-
juntament de Campllong per a les llargues esperes
que cal fer abans de poder accedir a una taula d’a-
tenció personalitzada, concretament la darrera veg-
ada l’espera va ser de 40 minuts per ser atès en una
taula d’atenció ràpida, i el treballador en concret
quant es va adreçar al personal de la sala per fer una
reclamació, el van dirigir, a que tornés agafar torn per
atendre’l a la taula corresponent. 

7è.- MOCIONS URGENTS - MANIFEST D’ÒM-
NIUM CULTURAL PER L’ONZE DE SETEMBRE

En motiu de la Diada Nacional de Catalunya, s’acorda,
donar suport al manifest d’Omnium cultural que tot
seguit es transcriu literalment: 

“ La manifestació que el dia 10 de juliol va convocar
Òmnium Cultural, juntament amb centenars d’asso-
ciacions, sindicats i partits polítics catalans, va rebre
una resposta popular massiva als carrers de
Barcelona. Absoluta. Un milió i mig de persones van
fer seu el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”.

La constatació que Catalunya és una nació respon a
una realitat històrica i social, així com a una voluntat
de futur, avalada majoritàriament pels representants
democràtics del poble de Catalunya al seu Parlament.
És una constatació que inclou també el nou Estatut
d’autonomia, tot i que el Tribunal Constitucional l’hagi
volgut desvirtuar reduint-la al folklore sense vincula-
cions jurídiques. La segona part del lema de la man-
ifestació –que és alhora un compromís– va més enllà.
Implica una acció. Una acció contra la mateixa sen-
tència del Constitucional que ha desvirtuat la voluntat
majoritària de l’electorat català expressada en refer-
èndum. Una acció perquè ningú continuï decidint en
nom dels catalans i catalanes. Perquè siguin aquests
qui decideixin el grau de sobirania del seu país.

Per això, no n’hi ha prou amb la reivindicació. Cal as-
sentar les bases que possibilitin i vertebrin la decisió
del poble de Catalunya. Després de la manifestació,

cal, doncs, actuar amb coherència. En aquest sentit,
davant aquest 11 de Setembre, Òmnium Cultural:

1) Fa una crida a totes les associacions i organitza-
cions que van assistir a la manifestació perquè vagin
més enllà. Perquè renovin l’esforç col·lectiu que pres-
sioni els partits per avançar en el projecte nacional
compartit.

2) Apel·la a tots els catalans i catalanes a prendre
consciència de l’agressió que viu el país i que siguin
protagonistes de les actituds transformadores que ne-
cessita aquest moment històric, així com de l’exigèn-
cia nacional ambiciosa que requereix.

3) Reconeix l’esforç dels partits polítics catalans, que
han superat l’estratègia electoral, per haver pactat al
Parlament una declaració conjunta contra la sentència
del Tribunal Constitucional, encara que hagi estat de
mínims. Lamentant, però, que aquesta no s’hagi
pogut traslladar al Parlament espanyol.

4) Demana als representants polítics del poble català,
després de les pròximes eleccions, una línia coherent
amb aquest compromís nacional.

5) Es compromet a seguir treballant el lideratge de la
societat civil per restar alerta davant qualsevol invasió
que conculqui la voluntat democràtica dels poble
català i el seu dret a decidir.” 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 27 DE MAIG DE 2010

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL
DIA 22/04/2010

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
22.04.2010.

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 unanimi-
tat, acorden d’adreçar la comunicació proposada pel
naixement de MARTINA PLANA VILELLA. Tot seguit
el Sr. Alcalde es refereix al recent traspàs de la Sra.
CARME ARTAU I MOTJER,  i del Sr. JOAN FALGÀS I
GUMBAU, els regidors presents en l’acte acorden
transmetre als familiars el sincer condol de la Cor-
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poració junt amb la manifestació de sentiment i re-
specte. Per altra banda, el Sr. Freixas explica la re-
unió mantinguda amb el Sr. Asensio Martínez Blaya,
Director de la zona de Lleida de l’empresa Fecsa En-
desa, en el que es destaca l’explicació per part de
l’empresa dels treballs efectuats per tal de millorar
i resoldre les línies de subministrament elèctric
caigudes per motiu del temporal de la nevada del
passat mes de març.
El Sr. Alcalde informa que en data 23 d’abril, l’Ajun-
tament de Campllong i la Fundació Sant Martí en
representació del Bisbat de Girona van elevar a
públic la permuta entre l’edifici situat al carrer de
l’església, 21 (annex a les oficines municipals de l’A-
juntament) i que albergava l’habitatge destinat al
rector i l’habitatge de nova construcció situat al car-
rer pavelló, 1 propietat de l’Ajuntament, podent-se,
quant sigui possible i previs els tràmits pertinents,
iniciar les obres del consultori local a la planta baixa
i l’ampliació de les oficines municipals a la planta
primera. 

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

El Sr. Joan Gumbau informa a la resta de regidors
de la subvenció aconseguida per tal de portar a
terme l’encàrrec de la construcció d’un gegant per
acompanyar la colla de grallers i timbalers del mu-
nicipi de Campllong. 

4t.- DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE
CAMPLLONG AMB CASSÀ DE LA SELVA.
APROVACIÓ FITACIÓ 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 el municipi de Cassà de la
Selva consisteixi en la fixació de coordenades UTM.

5è.- PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA C-
25 DEL pk 242+000 AL 243+640 DE CAMPL-
LONG A CASSÀ DE LA SELVA. SOL.LICITUD
MODIFICACIÓ PROJECTE.

S’acorda Sol·licitar una modificació del projecte tit-
ulat MILLORA GENERAL CONDICIONAMENT I
OBRES COMPLEMENTÀRIES A LA CARRETERA C-25
DEL PK 242+000 AL 243+640. TRAM: CAMPLLONG
– CASSÀ DE LA SELVA, que contempli les següents
modificacions:

1.- Respecte a la INTERSECCIÓ 1, caldria canviar el
traçat que contempla el projecte per el nou traçat
plantejat per l’enginyer director del projecte Manel
Ruiz Montalbán, tramés a l’Ajuntament de Campl-
long per correu electrònic el passat 24 de febrer de
2010, i entregat en mà el dia 25 de febrer de 2010
a la tècnica municipal (adjuntar còpia).  
Cal tenir en compte que caldrà realitzar les modifi-
cacions adients, per tal de permetre el gir a l’es-
querra per a incorporar-se al camí del Cementiri
(vial núm. 26) venint del camí que va fins al pont
del Remei (vial núm. 25) i per permetre entrar al
camí que va fins al pont del Remei (vial núm. 25),
venint de Riudellots de la Selva per la carretera C-
25, en aquesta intersecció.

2.- Respecte a la INTERSECCIÓ 2, caldria eliminar
la intersecció projectada i mantenir l’accés existent
actualment, prohibint tots els girs a l’esquerra en
aquesta intersecció, per tal de millorar les condi-
cions de seguretat viària i la seva visibilitat actual.

3.- Respecte a la INTERSECCIÓ 3, caldria modificar
el traçat que contempla el projecte per el nou traçat
plantejat per l’Ajuntament de Campllong consen-
suat amb els propietaris de les parcel·les afectades,
tramés al director del projecte Manel Ruiz Montal-
bán, per correu electrònic, en data 6 de novembre
de 2009, (adjuntar cópia)
Cal tenir en compte que els propietaris de les par-
cel·les núm. 66 i 67 del polígon 2 van detectar que
el límit d’aquestes dos parcel·les establert pel
cadastre de rústega és incorrecte. En el plànol ad-
junt es grafia el límit establert pel cadastre i el nou
límit definit pels propietaris de les 2 parcel·les, en
relació a les escriptures de les finques correspo-
nents. 
També cal tenir present que la proposta de l’Ajunta-
ment contempla l’execució d’un carril a l’altre banda
de la carretera C-25. Atès que el Cap del Servei Ter-
ritorial de Carreteres de Girona i l’enginyer director
del projecte no consideren adient l’execució
d’aquest carril, caldria la implantació d’un tercer
carril a la carretera C-25, en aquesta intersecció,
per garantir la seguretat i comoditat dels vehicles
per realitzar aquesta maniobra.

I es fa constar que aquest consistori considera que
la millor solució seria la construcció d’una rotonda al
punt de la rasant de la recta per tal que hi conver-
gissin les interseccions 2 i 3 plantejades en el plànol
núm. 1 mitjançant els actuals camins veïnals. 
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6è.- FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES “EMER-
GENT”. APROVACIÓ CONVENI.

S’aprova el conveni conveni marc de col·laboració
entre el consell comarcal del gironès i l’ajuntament de
Campllong, per a l’organització del festival d’arts es-
cèniques “emergent”.

7è.- CONVENI ENTRE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL
GIRONÈS (Organisme Autònom del Consell Co-
marcal del Gironès) I L’AJUNTAMENT DE CAM-
PLLONG PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA AULA
DE MÚSICA. APROVACIÓ

S’aprova el conveni entre l'escola de música del
gironès (organisme autònom del consell comarcal del
gironès) i l'ajuntament de Campllong per a la im-
plantació d'una aula de música

8è.- MOCIÓ A FAVOR DE FOMENTAR L’AVENÇ
DE L’ÚS SOCIAL DEL CATALÀ EN ELS ÀMBITS
COMPETENCIALS DEL MUNICIPI RESPECTE A
L’ETIQUETATGE EN CATALÀ. 

S’acorda per unanimitat adherir-se a la moció amb les
següents determinacions:

1. L’ l’Ajuntament de Campllong es posiciona a favor
de fomentar l’avenç de l’ús social del català en els
àmbits competencials del seu municipi respecte a l’e-
tiquetatge en català.

2. L’Ajuntament de Campllong es compromet a con-
sumir les begudes etiquetades en català, sempre i
quant sigui possible, sense que això impliqui
l’obligació expressa de consumir únicament les be-
gudes amb aquest tipus d’etiquetatge.

3. Per tant, l’Ajuntament de Campllong s’adhereix a
l’esperit d’aquesta campanya “A taula en Català” per
tal d’impulsar l’ús del català en l’etiquetatge dels pro-
ductes, sense el compromís exprés que totes les
aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves,
tant en el consum intern diari i els actes institucionals,
com en l’explotació d’un servei públic concedit a una
empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests
productes, sigui etiquetat en català.

9è.- ADHESIÓ EXPRESSA AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMAR-
CAL DEL GIRONÈS I EL CONSORCI LOCALRET
PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS – VEU,
MÒBIL I DADES DE L’AJUNTAMENT DE CAMPL-
LONG

S’aprova el conveni signat entre el Consell Comarcal
del Gironès i Localret en el sentit de realitzar una con-
tractació centralitzada dels serveis de telecomunica-
cions dels municipis del Gironès i dels municipis del
Pla de l’estany Garrotxa i Alt Empordà amb un interès
comú tant d’estalvi econòmic com de procediments
de contractació.

10è.- REVISIÓ I ADEQUACIÓ DELS FITXERS
MUNICIPALS AFECTATS A LA NORMATIVA DE
L’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE
DADES

S’aprova: 

SUPRESSIÓ DE FITXERS 

Nom del fitxer:
Usuaris proveïment
d’aigua i clavegueram

FITXERS A MODIFICAR

Comptabilitat:
- Nivell de seguretat: modificar-lo, de “mitjà” a
“bàsic”.

Fiscal:
- Estructura: afegir dades de propietats o posses-
sions i dades d’activitats i negocis.
- Encarregat del fitxer: indicar “XALOC – Xarxa Local
de Municipis Gironins”.

Gestió del personal:
- Nivell de seguretat: modificar-lo, d’“alt” a “mitjà”.

Usuaris biblioteca:
- Estructura: incorporar data de naixement, sig-
natura, imatge.

Abonats aigua:
- Estructura: afegir les dades de “DNI/NIF, telèfon,
dades d’informació comercial, dades de domiciliació
bancària, propietats o possessions, dades de
transaccions”.
- Encarregat del tractament: indicar “PRODAISA,
Proveïments d’Aigua SA”.

Publicació de disposició de
creació al BOP
Núm. 83 de 29/04/2008



1144

Cop d’ull a les actes municipals

FITXERS DE NOVA CREACIÓ

Nom del fitxer 

▫Finalitat i usos

▫Persones o col·lectius afectats 
▫Procedència de les dades
▫Procediment de recollida de dades 
▫Estructura del fitxer i dades incloses

▫Sistema de tractament
▫Cessions
▫Transferències internacionals
▫Unitat responsable 
▫Nivell de seguretat 

Nom del fitxer 

▫Finalitat i usos

▫Persones o col·lectius afectats 

▫Procedència de les dades
▫Procediment de recollida de dades 
▫Estructura del fitxer i dades incloses

▫Sistema de tractament
▫Cessions

▫Transferències internacionals
▫Unitat responsable 
▫Nivell de seguretat 

Usuaris Llar de la gent gran

▫Registre dels usuaris de la llar de la llar de la gent gran a efectes
d’identificació, comunicació i cobrament de quotes
▫Usuaris de la llar de jubilats
▫Del propi interessat o del seu representant legal
▫Enquestes o entrevistes, formularis
▫Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, signatura; data de
naixement, dades bancàries

▫Manual i automatitzat
▫No es preveuen
▫No es preveuen
▫Secretaria
▫Bàsic

Borsa de treball

▫Afavorir l’accés a un lloc de treball a les persones que ho
sol·liciten. Registre de persones interessades en formular pro-
postes d’ocupació laboral o a conèixer aquestes propostes
▫Persones que es donen d’alta a la borsa, com a interessades en
les ofertes, i persones que ofereixen un lloc de treball
▫Del propi interessat 
▫Formularis i entrevistes personals
▫Nom i cognoms, NIF/NIE, adreça, telèfon, núm. Seguretat Social,
imatge; data i lloc de naixement, sexe, edat, any d’entrada al país;
llicències/permisos (permís de conduir), propietats o possessions
(vehicle propi); formació i titulacions, experiència professional,
coneixement d’idiomes i d’informàtica, carnets professionals; lloc de
treball; interessos laborals i formatius; dades de salut (% minus-
valia)

▫Manual i automatitzat
▫Amb el consentiment de la persona interessada, les dades dels
sol·licitants es poden comunicar a oferents de treball 
▫No es preveuen
▫Secretaria
▫Mitjà

11è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DIC-
TADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SES-
SIÓ PLENÀRIA DE LA NÚM. 26/2010 A
42/2010, 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. 26/2010 a 42/2010 ambdós incloses.

Núm.: 26/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
10/2010

Núm.: 027/2010
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la
llicència d’obres exp. 21/2005, per la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat
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Núm.: 28/2010
Ref.: Liquidació taxa d’utilització de vies publiques per
part d’ENDESA ENERGIA, SAU. corresponent al l’an-
ualitat 2009

Núm.: 029/2010
Ref.: Proposta de resolució denegatoria de l’activitat
DAMERIK – exp. 1/2006

Núm.: 030/2010
Ref.: Trasllat informe inspecció de naus al polígon in-
dustrial Les Ferreries de Campllong que no disposen
de permís d’obertura. 

Núm.: 031/2010
Ref.: Nomenament d’habilitació de funcionària com a
secretària- interventora

Núm.: 32/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
14/2010

Núm.: 33/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
15/2010

Núm.: 034/2010
Ref.: Trasllat informe de compatibilitat urbanística. 

Núm.: 035/2010
Ref.: Trasllat certificat de compatibilitat urbanística. 

Núm.: 036/2010
Ref.: Baixa deutes en executiva. 

Núm.: 37/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
16/2010

Núm.: 38/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic referent a la reconstrucció
del camí d’accés a la parcel.la núm. 46 del polígon 3
del terme municipal de Campllong  

Núm.: 39/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 21/2005 referent a la llicència de primera ocu-
pació  

Núm.: 040/2010
Ref.: Liquidació de l’impost sobre l’increment dels val-
ors dels terrenys de naturalesa 

Núm.: 041/2010
Ref.: Ordenant instrucció expedient modificació de
crèdit 1/2010.

Núm.: 042/2010
Ref.: Aprovació modificació crèdit pressupost 1/2010  

Els reunits se’n donen per assabentats. 

13è.-  PRECS I PREGUNTES

El Sr. Xavier Fuentes fa constar l’existència d’una
caixa de telefònica adossada a la façana d’un habi-
tatge particular per on es filtra l’abastament de les
línees telefòniques de vàries cases, la qual té com a
dificultat que en el moment en que el personal de
“Telefònica” ha de revisar o subsanar qualsevol in-
cidència comporta l’entrada a l’habitatge particular. El
Sr Fuentes proposa que l’Ajuntament faci arribar a
l’empresa Telefònica la sol·licitud sobre el canvi d’em-
plaçament de la caixa i la seva ubicació a la via
pública per tal de minorar els perjudicis que es pugui
causar al particular.
Els assistents es mostren d’acord amb la proposta
manifestada i acorden sol·licitar el canvi d’emplaça-
ment de la caixa de telefonia de la façana de l’habi-
tatge particular a la via pública segons les
determinacions i ubicació acordades entre els serveis
tècnics municipals i l’empresa subministradora de
telefonia.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 1 DE JULIOL DE 2010

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL
DIA 27/05/2010

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
27.05.2010.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA.

El Sr. Alcalde es dirigeix als assistents i comenta la
seva assistència a l’acte d’inauguració de la nova seu
de la Generalitat de Catalunya a Girona que va pre-
sidir el Molt Honorable President de la Generalitat Sr.
Montilla. Tot seguit, el Sr. Freixas, informa als regidors
que el passat dia 28 de juny es va signar l’escriptura
de venda d’un solar de propietat municipal del sector
industrial “Les Ferreries”, desprès d’haver-se dut a
terme tot els tràmits de declaració de deserta de la
subhasta pública i iniciats els de venda directa. 
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3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES

El Sr. Xavier Esteva informa als regidors que el dia 28
de juny proppassat, es va començar les activitats del
Casal d’estiu 2010, amb una nombre similar de nens
i nenes assistents als anys anteriors i que, enguany
les activitats es realitzen a les dependències de
l’antiga rectoria (edifici annex a les oficines munici-
pals) per mentre no es duguin a terme les obres
d’adequació de l’edifici per a ubicar-hi el consultori
mèdic local. 

4t.- COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI
DE CAMPLLONG

Es dona compte al Ple de l’aprovació definitiva del
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE
CAMPLLONG. 

5è.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ
D’AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES
AMB DEPENDÈNCIA  - ANY 2010 I APROVACIÓ
DE LES BASES REGULADORES

S’aprova formular convocatòria pública per a l’a-
torgament d’ajuts econòmics per a persones en
situació de dependència i que resideixin en el mu-
nicipi de Campllong i aprovar les corresponents
bases reguladores que s’adjunten com annex a la
present proposta.

2.- Destinar fins a un import màxim de 14.438,14.-
€ per atendre les sol·licituds que  puguin plantejar-
se a  l’empara de la convocatòria exposada,  que
serà a càrrec de la partida 10.3.480 (Atencions
benèfiques i assistencials) del pressupost de l’exer-
cici.

6è.- APROVACIO INICIAL DEL PROJECTE “CON-
NEXIÓ D’AIGUA POTABLE ENTRE EL NUCLI DE
CAMPLLONG I EL POLÍGON LES FERRERIES” 

S’aprova inicialment el projecte de CONNEXIÓ
D’AIGUA POTABLE ENTRE EL NUCLI DE CAMPLLONG
I EL POLÍGON LES FERRERIES sotmetre’l a exposició
pública mitjançant edicte a publicar al BOP de Girona
i al tauler de la Corporació, pel termini de 30 dies, a
l’objecte que tots els interessats puguin examinar-lo
i formular, en el seu cas, els suggeriments que con-
siderin oportuns. En el cas que al llarg de l’exposició

pública no es presenti cap al·legació, la docu-
mentació es considerarà definitivament aprovada
sense necessitat d’ulterior acord corporatiu. 

7è.- OBRES DE CONNEXIÓ DE L’AIGUA
POTABLE ENTRE EL NUCLI DE CAMPLLONG I EL
POLÍGON LES FERRERIES. INICI EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ.

S’aprova per unanimitat: 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mit-
jançant el procediment negociat sense publicitat, per
a l’obra consistent en la connexió d’aigua potable
entre el nucli de Campllong i el Polígon Les Ferreries.

Segon. Autoritzar, en la quantia de 133.034,76 €, la
despesa que per a aquest Ajuntament representa la
contractació de les obres de connexió d’aigua potable
entre el nucli de Campllong i el Polígon Les Ferreries
per procediment negociat sense publicitat, amb càrrec
a la partida 09.44.623 de l’estat de despeses del Pres-
supost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici
2010.

Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives
particulars que regiran el contracte d’obres consis-
tents en la connexió d’aigua potable entre el nucli de
Campllong i el Polígon “Les Ferreries” per procediment
negociat sense publicitat.

Quart. Sol·licitar ofertes a les següents empreses:
- Excavacions i Transports Andreu Juanals, S.L. (NIF.  
B-17944042)

- Mur d’Art, S.L. (NIF. B-17252198)
- Joan Font Viola, S.L., (NIF. B-17279738)

8è.- MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM- ACTIVI-
TATS-. APROVACIÓ INICIAL.

S’aprova per unanimitat: 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual
del Pla d’Ordenació urbanística municipal de Campl-
long, segons projecte redactat per l’arquitecte supe-
rior, Sr. Adrià Felip i Campistol, composat per
memòria d’informació, memòria d’actuació i condi-
cions d’executivitat de la modificació. 

Segon.- Exposar al públic la present resolució pel ter-
mini d’un mes, en compliment de l’article 83.4 del De-
cret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, d’aprovació del
text refós de la Llei d’Urbanisme, publicant el present
acord al BOP de Girona, DOGC, dos diaris de major di-
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fusió, taulell d’anuncis  i a la pàgina web de l’Ajun-
tament. Si bé, aquest termini, en virtut d’allò es-
tablert a la Disposició Addicional setena de la Llei
d’Urbanisme, quedarà ampliat un mes més atès que
coincidirà parcialment amb el mes d’agost.

Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats
per raó de llurs competències sectorials, els quals
l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una
disposició n’autoritzi un de més llarg.

Quart.- Concedir audiència als Ajuntaments l’àmbit
territorial dels quals confini amb l’àmbit de la modi-
ficació per tal que puguin examinar l’expedient i tin-
guin també la possibilitat de presentar al·legacions
que considerin convenients.

Cinquè.- Suspendre, de conformitat amb l’establert
a l’article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, i per un termini màxim de fins a dos
anys, la concessió de llicències d’instal.lació o am-
pliació d’activitats o usos concrets i d’altres au-
toritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial en l’àmbit identificat gràficament
en el plànol de suspensió de tramitacions i llicències
que acompanya aquest acord.

Sisè.- Establir, pel que fa a la suspensió prevista a
l’article 71.2 de la Llei d’Urbanisme, i segons allò
preceptuat en l’article 102 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, que podran tramitar-se i atorgar-se
aquelles llicències i aprovar-se aquells instruments
urbanístics fonamentats en el règim vigent que
siguin compatibles amb les determinacions del nou
planejament inicialment aprovat, en el cas que, per
la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en
risc l’aplicació del nou planejament, una vegada de-
finitivament aprovat.

9è.- PUOSC 2010. SOL.LICITUD CANVI DE DES-
TINACIÓ SUBVENCIÓ. 

S’aprova per unanimitat: 
Primer.- SOL.LICITAR un canvi de destinació de la
subvenció atorgada pel PUOSC 2010 a l’obra “Ade-
quació de la rectoria per a l’ampliació de l’àrea d’ad-
ministració de la casa consistorial”(Exp. 2010/500)
d’import 100.000.- € per a destinar-la a l’obra “Am-
pliació dels Local Socials de Campllong” (Exp.
2010/499) assolint una subvenció de 523.867,53 €

que correspon al 58,73%. 

Segon.- FER CONSTAR que, després d’estudiar
vàries alternatives, el Consistori creu que aquesta és
la fórmula més indicada per poder dur a terme les
obres d’ampliació del Local Social, com a obra prior-
itària, deixant per més endavant l’obra ”Adequació
de la rectoria per a l’ampliació de l’àrea d’adminis-
tració de la casa consistorial” Exp. 2010/500.

10è.- REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS PER
DIETES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ. 

S’aprova per unanimitat: 
Primer- Reduir les retribucions brutes per l’any
2010 de l’Alcalde amb efectes del dia 1 de juny de
2010 en un percentatge del 5% mensual. 

Segon – Les retribucions per l’any 2010 de les di-
etes i indemnitzacions dels membres de la corpo-
ració queden reduïdes amb efectes del dia 1 de juny
de 2010 quedant de la següent manera: 

Dietes:
· Assistència sessions ordinàries Ple:
52,25 €/sessió

· Assistència sessions extraordinàries del Ple:
52,25 €/sessió

· Assistència sessions Junta de Govern Local: 
52,25 €/sessió

· Indemnitzacions Regidors encarregats d’àrea: 
123,50 €/mes

11è.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  SOBRE LA
SENTÈNCIA DE L’ESTATUT  DE CATALUNYA. 

El 30 de setembre de 2005, el Parlament de
Catalunya va donar el tret de sortida al nou Estatut,
aprovant el text per una amplíssima majoria. Tot i la
demostració d’unitat i fermesa de gairebé totes les
forces parlamentàries, i la reiteració d’aquesta vol-
untat per part dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya expressada democràticament, alguns van
decidir presentar un recurs contra el text al Tribunal
Constitucional.
Quatre anys després, el passat 28 de juny de 2010,
el Tribunal Constitucional va emetre finalment una
sentència que suposa la modificació de l’essència del
text prèviament aprovat a les urnes i un atac a la
voluntat ciutadana.
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Davant d’aquesta sentència el sotasignat Alcalde
proposo al Ple municipal l’adopció d’acord en els
següents termes:
1) Mostrar el rebuig i la indignació per la sentència
sobre l’Estatut de Catalunya emesa per un Tribunal
Constitucional mancat de legitimitat i autoritat
moral.
2) Posar de manifest que la sentència modifica la
voluntat del poble de Catalunya, expressada a través
del seu Parlament, pactada amb les Corts espanyoles
i ratificada per via de referèndum pel poble català.
3) Fer públic el nostre suport a la convocatòria de
manifestació feta per l’Associació Òmnium Cultural
amb el lema “ Som una nació. Nosaltres decidim”, a
la que ja s’han adherit nombroses personalitats i
representants de la societat civil catalana, i fer una
crida a la ciutadania perquè hi participi activament i
de manera massiva.
4) Demanar la unitat de totes les forces polítiques,
necessària en moments de gran transcendència com
aquest, per defensar la ferma i clara voluntat del
poble de Catalunya i reiterar la necessitat d’autogov-
ern i el dret a decidir que tenim com a poble.
5) Manifestar el suport de l’Ajuntament de Campl-
long a les resolucions que de manera majoritària es
prenguin al Parlament de Catalunya.
6) Fer arribar al Parlament de Catalunya aquesta de-
claració com a Ajuntament de Campllong i com a
representat de la població d’aquest municipi.
7) Trametre, igualment, aquesta declaració a Òm-
nium Cultural. 

12è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DIC-
TADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SES-
SIÓ PLENÀRIA DE LA NÚM. 43/2010 A
52/2010, 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. 43/2010 a 52/2010 ambdós incloses.

Núm.: 43/2010
ref.:  Aprovació i pagament d’una factura. 

Núm.: 044/2010
Ref.: Trasllat certificat de qualificació urbanística i liq-
uidació taxa

Núm.: 45/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 11/2010 – Reforma habitatge Can Maret 

Núm.: 046/2010
Ref.: Trasllat informe jurídic referent a la demora per
part del constructor en la reparació dels desperfectes
existents en l’execució de l’obra dels habitatges de
protecció oficial unifamiliars adossats del municipi de
Campllong. 

Núm.: 47/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 2/2010 llicència activitats annex III – F. Pijoan
(construcció i muntatge de marcs de fusta) 

Núm.: 48/2010
Ref.: Trasllat al·legacions a Ponència Ambiental ref-
erent a la proposta de resolució de llicència ambien-
tal DAMERIK, S.L. 

Núm.: 49/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
ambiental 2/2006 Imatge i Lletra  

Núm.: 50/2010
Ref.: Concessió d’autorització d’inici d’activitat – Co-
municació Ambiental Exp. 6/2009 – Via Làctea 2001,
SLU  

Núm.: 51/2010
Ref.: Liquidació del pressupost General de l’Ajunta-
ment de Campllong 2009. 

Núm.: 52/2010
Ref.: Concessió d’autorització d’inici d’activitat – Co-
municació Ambiental Exp. 7/2008 – IMPROLAC 

Els reunits se’n donen per assabentats. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 24 D’AGOST DE 2010

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL
DIA 01/07/2010

El sotasignat Alcalde proposo al Ple l’aprovació de
l’esborrany de l’acta de data 01/07/2010, de la qual
s’ha tramès còpia a tots els regidors.
Els reunits manifesten conformitat amb l’esborrall in-
dicat, el qual resta doncs, aprovat per unanimitat.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA.

El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els
familiars dels infants nascuts en el municipi en els
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darrers mesos. Els reunits manifesten conformitat i,
per unanimitat, acorden d’adreçar la comunicació
proposada pel naixement de NICK LULING VEN-
TURA. Tot seguit el Sr. Alcalde comenta la visita re-
alitzada a la Sra. Mireia Mata i Solsona, directora
dels Serveis Territorials del Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques a Girona, per tal
de palesar la disconformitat del consistori amb els
diversos requeriments tècnics que s’estan sol.licitant
des de els seu departament en referència a l’obra
presentada al PUOSC 2010 “d’Ampliació del Local
Social”, els quals demoren l’inici de la contractació
de l’obra i altres tràmits, així com mostrar la discon-
formitat amb la subvenció atorgada pel PUOSC 2011
amb destinació a les obres de la segona fase del
Local Social ja que sols cobreix el 50% del pressu-
post. El Sr. Freixas comenta que la Sra. Mata ens va
adreçar al Sr. X. Serra Cap del Servei de Corpora-
cions Locals, per tal de solventar els requisits tècnics
i referent a la subvenció del PUOSC 2011, va ex-
cusar-se que no es podia atorgar una major subven-
ció per manca de disponibilitat pressupostària. 

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

El Sr. Fuentes dona compta del festival EMERGENT
2010, realitzat amb col·laboració del Consell Comar-
cal del Gironès, el qual va tenir una afluència de
públic molt satisfactòria i recalca que projectes com
aquest son món beneficiaris per a la projecció del
municipi. 
Pren la paraula la Sra. Roser Freixas, fent un breu
comentari de la Festa Major que va tenir lloc el dar-
rer cap de setmana, fent referència a que s’ha pogut

dur a terme tots els actes previstos ja que el temps
hi va acompanyar i, que en tots els actes hi ha hagut
una gran afluència de públic. Per finalitzar vol donar
les gràcies als membres de la comissió de Festes que
han fet possible que la Festa d’enguany fos un èxit i
sobretot pel seu esforç amb el tema econòmic el
qual, tot i que encara no s’han fet la liquidació final,
creu que serà positiu ja que han tingut cura, en tot
moment, de controlar les despeses. 

Tot seguit pren la paraula la Sra. Bancells, per donar
compte dels actes que van tenir lloc durant la Festa
Major relacionats amb el nou gegant de Campllong,
i que ha estat batejat per votació popular amb el
nom de Quirze. Representa un pagès refet i mudat,
obra dels mestres David Ventura i Neus Hosta del
taller de gegants Ventura&Hosta de Navata. 
Per acabar, la mateixa regidora Sra. Bancells, in-
forma de que avui s’inicien els concert del VII cicle
de música del país Musicant..., amb el desig que
sigui un èxit de públic com les darreres edicions. 
Les regidores Sra. Freixas i Sra. Bancells demanen
que figuri a l’acta les activitats programades per la
Festa Major i el Musicant.

4t.- PROJECTES AMPLIACIÓ DEL LOCAL SOCIAL
DE CAMPLLONG – FASE 1 I 2. ADAPTACIÓ DEL
PRESSUPOST AL NOU TIPUS GENERAL D’IVA. 

S’aprova l’adaptació del pressupost de licitació al nou
tipus d’IVA aprovat per la Llei 26/2009, de 23 de de-
sembre, de pressupostos General de l’Estat per l’any
2010, MANTENIT l’import del PEC amb adaptació del
pressupost, dels projectes d’ampliació del Local So-
cial de Campllong:
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FASE 1 

A – Pressupost d’execució material + despeses generals + benefici 768.927,33.-€
Industrial, segons projecte

B – Regularització al nou tipus d’IVA (Ax 1,16/1,18) 755.894,66.-€

C – IVA (18 % X B) 136.061,04.-€

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (B+C) 891.955,70.-€€



FASE 2 

A – Pressupost d’execució material + despeses generals + benefici 146.290,25.-€
Industrial, segons projecte

B – Regularització al nou tipus d’IVA (Ax 1,16/1,18) 143.810,75.-€

C – IVA (18 % X B) 25.885,94.-€

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (B+C) 169.696,69.-€
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5é.- PROJECTE AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL DE
CAMPLLONG FASE1. SOL.LICITUD GESTIÓ I EX-
ECUCIÓ DE L’OBRA AL CONSELL COMARCAL
DEL GIRONÈS.

S’aprova sol·licitar l’assistència del Consell Comarcal
del Gironès per a la contractació administrativa de les
obres corresponents al projecte titulat “AMPLIACIÓ
DEL LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG – FASE 1”, així
com per a la direcció tècnica  i control en la posterior
execució d’aquestes.

6è.- ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA MITJANÇANT L’ORGANISME

AUTÒNOM DEL XALOC DE DIVERSES FACUL-
TATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ
DE LA TAXA D’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINIS-
TRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.

S’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara
del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, i d’acord amb
les funcions i les condicions relacionades al document
que s’incorpora al present acord com a Annex I, les
facultats que a continuació s’especifiquen:
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TIPUS D'INGRÉS GESTIÓ INSPECCIÓ RECAPTACIÓ 

      Voluntària Executiva 

 
X X X X 

          

Taxa d’apro�tament especial del 

domini públic local, a favor 

d’empreses explotadores de serveis 

de subministrament d’interès 

general.

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’accep-
tada pel Ple de la Diputació de 23 de gener de 2007 i
formalitzada en conveni subscrit en data 9 de febrer
de 2007. 
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades
per mitjà de XALOC, l’organisme autònom creat a tal
efecte. 
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant in-
struccions escrites, els nexes i traspassos d’informació
entre els sistemes d’ambdues institucions.
SEGON. La present delegació tindrà una vigència de
quatre (4) anys. Transcorregut aquest termini inicial,
la delegació es prorrogarà tàcitament  d’any en any, ll-
evat que qualsevol d’ambdues administracions acordi

deixar-la sense efecte i així ho comuniqui a l’altra part
amb una antelació mínima de sis (6) mesos. 

TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la
delegació que contempla el present acord comportarà
una compensació econòmica que consistirà en el
pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fis-
cal de prestació de serveis encomanats a XALOC, de la
Diputació de Girona.

QUART.  Per realitzar i executar les funcions dele-
gades, la Diputació de Girona s’ajustarà a la normativa
general aplicable, així com a la normativa interna dic-
tada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3
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de la TRLRHL, i de les seves pròpies facultats d’au-
toorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre
l’Ajuntament i la Diputació de Girona, amb la delegació
aprovada en el present acord, mitjançant una certifi-
cació que s’adjuntarà a l’esmentat conveni com annex.

SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de
Girona perquè efectuï l’acceptació de la delegació con-
ferida.

SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi ac-
ceptat la delegació que s’atorga, publicarà el present
acord al Butlletí Oficial  de la Província de Girona i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a gen-
eral coneixement, en compliment d’allò que disposa
l’article 7.2 del TRLRHL.

VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de
Campllong per formalitzar els documents que siguin
necessaris per executar o desenvolupar el present
acord.

7é.- OBRES DE CONNEXIÓ DE L’AIGUA POTABLE
ENTRE EL NUCLI DE CAMPLLONG I EL POLÍGON
LES FERRERIES. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL. 

S’acorda per unanimitat: 
PRIMER. Adjudicar provisionalment el contracte per a
la realització de les obres de connexió d’aigua potable
entre el nucli de Campllong i el Polígon “Les Ferreries”
per procediment negociat sense publicitat a l’empresa
“Excavacions i Transports Andreu Juanals S.L. pel
preu de 111.759,90 euros i 20.116,78 euros corre-
sponents a l’Impost sobre el valor afegit, ja que ha
resultat ser l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els
candidats que no han resultat adjudicataris.

TERCER. Notificar i requerir al Sr. Andreu Juanals
Fuster, adjudicatari provisional del contracte, perquè
presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la
data de publicació de l’adjudicació provisional en el
perfil del contractant, la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
qualsevol altres documents acreditatius de la seva ap-
titud per a contractar, així com d’haver constituït la
garantia definitiva de l’import d’adjudicació, exclòs
l’IVA.

QUART. Publicar l’adjudicació provisional del contracte
en el perfil de contractant.

8è.- PROPOSTA DE LES FESTES LOCALS 2011

S’acorda proposar com a festes locals per a l’any 2011
els dies següents:
- 20 de juny 
- 29 d’agost 

9è.- CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUN-
TAMENT DE CAMPLLONG PER A LA CREACIÓ
D’UNA BRIGADA PER PAL.LIAR ELS DANYS OCA-
SIONATS I REDUIR ELS RISCOS AL MEDI NATU-
RAL EN MOTIU DEL TREMPORAL DE NEU DEL
MARÇ DE 2010. 

S’acorda aprovar el “Conveni marc de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament
de Campllong per a la creació d’una brigada per
pal.liar els danys ocasionats i reduir els riscos al medi
natural en motiu del tremporal de neu del març de
2010” d’acord amb el text que tot seguit es transcriu. 

10è.- CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE EL CON-
SELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT
DE CAMPLLONG PER L’EXERCICI DE LES COM-
PETÈNCIES MUNICIPALS D’EXECUCIÓ DE L’O-
BRA TITULADA CAMINS COMARCALS 6A FASE,
CAMI DE LA BRUGUERA A CASSÀ DE LA SELVA. 

S’acorda per unanimitat: 
Primer – Delegar a favor del Consell Comarcal del
Gironès l’exercici de la competència municipal en
relació a l’execució de l’obra titulada “Camins Comar-
cal 6a. Fase – Camí de la Bruguera a Cassà de la
Selva”.

Segon – Aprovar el conveni de delegació entre el con-
sell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong
per l’exercici de les competències municipals d’execu-
ció de l’obra titulada Camins Comarcal 6a. Fase – Cami
de la Bruguera a Cassà de la Selva” i, que tot seguit
es transcriu per tal de formalitzar l’esmentat en el
punt primer. 

11.-  ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT).
SOL.LICITUD SUBVENCIONS. 

S’acorda sol·licitar de la Diputació de Girona la partic-

Cop d’ull a les actes municipals
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ipació de l’Ajuntament de Campllong en la cessió
gratuïta d’un parc urbà de salut i 1 xarxa d’itinerari
saludable. 

12è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
PLENÀRIA DE LA NÚM. 53/2010 A 74/2010,
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. 53/2010 a 74/2010 ambdós incloses.

Núm.: 53/2010
Ref.: Contractació equip casal d’estiu 2010

Núm.: 54/2010
Ref.: Nomenament d’habilitació de funcionària com a
secretària

Núm.: 055/2010
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos
conceptes.  

Núm.: 56/2010
Ref.: Trasllat projecte llar d’infants per comunicació
nova ubicació (inclòs en l’obra d’ampliació del Local So-
cial)

Núm.: 057/2010
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de la
llicència d’obres exp. 33/2008

Núm.: 058/2010
Ref.: Devolució fiança afectació de la via pública de la
llicència d’obres exp. 28/2008

Núm.: 059/2010
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació nau in-
dustrial entremitgera sense ús definit s expedient
llicència obres 23/2007. 

Núm.: 60/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 18/2010 – Reforma habitatge Can Gelats  

Núm.: 61/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 19/2010

Núm.: 027/2010
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la

llicència d’obres exp. 21/2005, per la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat

Núm.: 063/2010
Ref.: Sol.licitud a la Diputació ajut econòmic Casal dels
Jubilats de Campllong

Núm.: 64/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 20/2010

Núm.: 65/2010
Ref.: Llistat admesos, exclosos, designació membres
Tribunal, lloc i data de les proves selectives sobre la
provisió de la plaça d’arquitecte/a tècnic/a. 

Núm.: 66/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 17/2010 referent a la llicència de primera ocu-
pació  

Núm.: 67/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 21/2010

Núm.: 68/2010
Ref.: Contractació Jordi Tauleria per treballs al Museu
d’Eines Antigues del Camp i Oficis Tradicionals de Cam-
pllong

Núm.: 69/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 46/2009

Núm.: 070/2010
ref.:  Pagament de la factura sobre l’execució de les
obres del FEOSL 2010.  

Núm.: 71/2010
Ref.: Resolució sobre ampliació termini. 

Núm.: 072/2010
Ref.: Acceptació subvenció pel VII Cicle de Música del
país Musicant...  

Núm.: 73/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 22/2010

Núm.: 74/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
24/2010

Els reunits se’n donen per assabentats. 
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ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC DE SANT AN-
DREU DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG

El passat mes de juny s’executaren les obres d’ar-
ranjament del camí públic de Sant Andreu, el qual
es troba emplaçat als veïnats de Les Ferreries i de
Can Bosch del municipi de Campllong, per tal de mil-
lorar el mal estat del ferm i facilitar i fer més còmoda
la circulació dels vehicles.
Aquest camí contenia diversos flonjalls enfonsats i
nombroses esquerdes a l’asfalt, que formaven com
una pell de cocodril per la qual es filtrava l’aigua,
malmetent les capes inferiors del ferm. 

Obres i gestió municipal 
L’actuació realitzada afectà concretament, el tram
que va des de l’accés a la carretera C-25 (a l’alçada
de Cal Peó) fins a l’encreuament amb el camí que va
fins a Can Bosch (abans del Rec Madral), de 866 me-
tres de longitud aproximadament. Les obres consis-
tiren en la reparació dels flonjalls que hi havia en
aquest tram del camí i l’execució d’una nova capa
d’asfalt de 5 cm de gruix, sobre l’asfalt existent i els
flonjalls reparats. Posteriorment, es realitzaren els
treballs de pintura de les marques vials de camí.
Per a la realització d’aquesta obra s’aconseguí fi-
nançament del “Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local”.
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LOCAL SOCIAL
Durant els mesos d’estiu el Local Social descansa del
ritme de l’hivern. Els nens i nenes ja no venen a fer els
deures a la biblioteca ni tampoc a les classes de repàs,
els cursos descansen i tot torna a la tranquil·litat. Fent
un repàs a les activitats de finals de primavera, podem
destacar el Taller d’Automaquillatge, i el curs de Sar-
danes, tots dos amb molt bona acceptació i molt
d’èxit. En el Taller d’Automaquillatge, la veïna de Cam-
pllong Mònica Falla ens va ensenyar els trucs i passos
bàsics perquè una mateixa persona es pugui fer un
bon maquillatge. També es va aprendre els diferents
tipus de maquillatge segons l’edat i el moment del dia,
així com els diferents colors i tipus de pinzells que s’u-
tilitzen. En el curs de Sardanes, la professora Esther
Puig va ensenyar a perfeccionar el ball de la sardana,
tant típic a les nostres terres. Els alumnes van apren-
dre a ballar els passos curts i llargs,  també els punts
lliures i van aprendre com es reparteixen les sardanes.
Durant l’estiu han anat quedant per anar a ballar als
pobles on feien sardanes, i per la Festa Major de Cam-
pllong es van fer un mocador de la colla i el van lluïr
en les sardanes del diumenge després de la missa. 
A final de curs, les alumnes del curs de Teatre van fer
una representació. Tots els pares i mares, avis i famil-

Activitats al poble

iars es van aplegar a la sala polivalent per observar
els fruits de tot un any de classes de teatre, i el resul-
tat en va ser l’obra “La botiga dels rellotges” que van
representar la Fàtima, la Gemma Gumbau, la Gemma
Nierga, la Laia, la Mar i la Sira. 
En l’activitat de l’Esplai, uns quants nens i nenes van
passar una tarda de jocs i activitats de la mà de la
Roser i la Sara, on entre d’altres coses van pintar
camisetes i banyar-se a la piscina! 
En el Taller de ratafia de finals de juny, una colla de 8
o 9 persones van aprendre a fer aquest licor tant típic
de les comarques gironines. En Lluís Carreras els va
ensenyar els diferents tipus de plantes (més de 60!) i
les quantitats que cal posar-ne de cada una, i després
es van acostar al bosc del costat del pont del Remei
per tal de buscar-ne alguna i explicar les seves propi-
etats. Durant el mes de juliol i agost ha predominat la
calma al Local Social. Ha sigut temps de fer un repàs
i avaluació de les activitats fetes i de programar els
nous cursos i activitats per el nou curs 2010-2011. I
passades les vacances, al setembre s’ha tornat a en-
gegar la màquina, ha tornat el moviment de gent, les
inscripcions als cursos, i les corredisses dels nens i
nenes sortint de l’escola. I és que una mica ja ho
trobàvem a faltar!

Representació teatral "La botiga dels rellotges"
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L’onze de juliol serà una data recordada entre d’altres
coses perquè la selecció espanyola va guanyar el
mundial de futbol. Aquest gran aconteixement va co-
incidir amb la tercera edició del festival Emergent de
Campllong. 
Els propis organitzadors de l’acte eren poc optimistes
respecte quina resposta de públic hi hauria. Fins hi
tot, s’havia plantejat canviar l’hora dels espectacles,
però com va composar el cèlebre Fredy Mercury, show
must go on, l’espectacle ha de continuar. L’emergent
va tenir una molt bona acollida per part de la gent del
poble i el públic en general, unes dues-centes per-

sones aproximadament. Fet que demostra que la cul-
tura no ha de deixar d’existir encara que les condi-
cions no siguin les més favorables per aplicar-la.
Aquest any van assistir: la veu melòdica de l’artista
Paula Sendim, les acrobàcies del Circo Los, el mental-
ista Ramon Fauria, la rauxa acústica de Barcelona
Bluegrass Band i la consolidació del music empor-
danès Sanjosex. 
En resum, un cartell que va deixar un bon regust de
boca i amb ganes de torna-hi.

Xavier Fuentes Falgàs

El Festival Emergent
guanya a la “Roja”
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No cal dir que com cada any les sortides han estat un
fet esperat i que també s’han desenvolupat amb
total normalitat. Els mitjans van fer la sortida a Col-
era en tren amb excursió, platja i gelat inclòs. La sor-
tida a l’Aquadiver va permetre veure les exhibicions
dels més grans lliscant en tot tipus de tobogans
d’aigua i com a cloenda final la ja tradicional acam-
pada de tot el casal al bosc de Can Nosa. Aquesta
acampada ens demostra que no cal anar gaire lluny
per passar-ho bé i xalar de valent i així els pares
també estem més tranquils.  Molts van dormir entre
poc i gens i la cara que feien l’endemà en donava fe.
Però donar per acabat l’estiu amb aquest regust es
un bon preludi per la propera temporada.

Finalment, dir-vos que dos dels monitors em-
blemàtics del casal, l’Imanol i la Lula, ens deixen
perquè engeguen plegats una nova etapa a les Ter-
res de l’Ebre. Els desitgem molta sort ! 

La vida del poble

CASAL D’ESTIU

Tant bon punt acaba el curs escolar i després de la
revetlla de Sant Joan, Campllong recupera durant els
mesos d’estiu l’alegria i xerinola de tenir la nostra
mainada a casa: ha començat el Casal d’estiu.

Aquest any hem estrenat local aprofitant que la part
de l’edifici de l’ajuntament que fins fa poc encara era
rectoria, ara ja és de propietat i ús municipal. A
banda d’això, poques novetats. Hem seguit
l’esquema de funcionament dels dos darrers estius
sota la direcció de Juanjo Repiso i el seu equip de
monitors. Voldria des d’aquí felicitar a tot el seu
equip per la bona tasca que han dut a terme. La
bona entesa de la mainada amb els seus monitors
es pot comprovar cada matí amb les ganes i il·lusió
dels nostres nens per tornar al Casal. Cal destacar
també la bona tasca desenvolupada per l’equip dels
pre-monitors que per segon any consecutiu han por-
tat a terme una excel·lent feina de suport.
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Ja fa tres anys que a Campllong tenim una colla de
grallers i timbalers, que fins fa ben poc acompa-
nyàvem en Darquet, el gegant del col·legi Puig d’Ar-
ques de Cassà de la Selva. 

Però la seva il·lusió de la colla des d’ un bon principi
era tenir un gegant propi per poder-lo acompanyar
amb la seva música. Un gegant que representés el
nostre poble.

La primavera passada una colla de persones van
començar a treballar el projecte del nostre gegant i
a finals d’estiu es va convertir en una realitat.

El passat diumenge dia 22 d’agost, coincidint amb la
missa de la Festa  Major es va  batejar el gegant de
Campllong. El nom escollit mitjançant una votació
popular va ser “Quirze”, en honor al patró el nostre
poble.

El nostre gegant és un pagès molt eixerit. Que va
mudat per l’ ocasió, ja que sap que sempre que surti
a passejar serà en dies de festa. 

En “Quirze” està fet de cartró amb una estructura de
fusta i és obra de David Hosta i Neus Ventura del
taller Ventura & Hosta de Navata.

Des d’ aquí donar les gràcies a totes les persones
que l’ han fet possible amb el seu esforç, i especial-
ment a La Selva per la seva col·laboració.

Ara només queda animar a tots  Campllonencs i
Campllonenques a seguir i acompanyar al nostre
gegant a les sortides que faci als pobles veïns.
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Ara que escric aquestes línies, ja fa un mes quasi que
s’ha acabat la festa major d’enguany. Ara és moment
de fer valoracions i veure què és el que ha anat bé i
el que no, però sempre des d’una visió constructiva
per tal de millorar.
Aquest any, com cada any, ha sigut una festa diferent,
amb les seves particularitats, amb les seves anèc-
dotes i on des de la Comissió de Festes em intentat
que tots vosaltres poguéssiu disfrutar-la. 
Tot té el seu procés i la festa major comença amb
diferents reunions en les quals s’intenta organitzar els
diferents actes i sobretot trobar-los un dia adient, ja
que amb el cap de setmana “oficial” (que com tots
sabeu és el 4t cap de setmana d’agost) no podem in-
cloure totes les activitats que volem organitzar!
S’ha de de dir, que s’han deixat enrere algunes activ-
itats i se n’han programat de noves, com tots ja sabeu
la nostra festa major intenta ser la suma de molts
actes populars que com més edats hi puguin partici-
par millor i amb una gran limitació, el pressupost.
S’ha trobat cabuda a noves activitats, com és el
Torneig de tennis taula, que va sorgir del record que
ja s’havia fet durant molts anys i que ha sigut tot un
éxit, amb participants de totes les edats amb una
gran predisposició de tots de gaudir-ne; però també
se n’han conservat d’altres, com per exemple la can-
tada d’havaneres amb el grup Empordanet, que de-
sprés de 2 o 3 anys tornaven al nostre poble
delectant-nos amb una gran cantada d’havaneres al
gran escenari que és la façana de l’església, que l’hi
dóna un toc molt peculiar; i hi ha activitats que han
marcat la festa major fent-la més única, aquí com
molts imagineu em refereixo a l’estrena d’un nou
gegant al nostre poble.
Aquestes activitats i totes les altres: cursa de cargols,
bicicletada, ball i concert del diumenge, animació in-
fantil, concert jove del divendres, etc. etc. van ser la
suma d’una gran festa major, que es va tancar amb
un sopar de germanor, amb unes 270 persones, que
va ser una petita festa de germanor de tot el poble.
Vull agrair a tota aquella gent que sempre ens ajuden,
que quasi sense haver-ho de demanar sempre hi pots
comptar; a casa nostra, que durant uns dies són els

màxims perjudicats de dedicar tantes hores a la festa
major i a tots aquells que ens ajudeu a muntar la
carpa o amb el que faci falta!!!!

Moltes gràcies a tots i esperem que hagueu disfrutat
de la festa major 2010!

Roser Freixas i Puig

FESTA MAJOR 2010



2299

Guanyadors del torneig de 
tennis de taula.

Membres de la comissió
de festes.

Guanyadors del 9è 3x3
de básquet.
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La 7a edició del Musicant... de música del país
s’estrenà el dimarts 24 d’agost a l’església amb música
medieval catalana: el cor La Xantria i Jordi Domènech
com a contratenor solista presentant El cant de la
Sibil·la, un drama litúrgic del segle XI que es cantava
a les celebracions de Nadal que profetitzava l’arribada
del dia del judici final. A més, es van interpretar tres
peces del Llibre Vermell de Montserrat i de la Missa de
Barcelona.  El dimecres 25 actuarà la soprano As-
sumpta Fontanals i el pianista Antoni Mas presentant
un programa de cançó clàssica i contemporània cata-
lana amb autors com Eduard Toldrà, Antoni Parera,
Xavier Montsalvatge, Joan M. Serrat i el mateix  Antoni
Mas. El dijous 26 fou dedicat a la música catalana con-
temporània amb un concert a l’església a càrrec del
grup Percussions de Barcelona. A més d’obres d’autors
com Gerard López, Ramon Humet i Ferran Cruixent,

Musicant...    
VII cicle de música del país
Musicant...    
VII cicle de música del país

La Xantria

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries

els quatre intèrprets percussionistes van estrenar una
partitura encarregada pel Musicant... al compositor
Miquel Oliu, i inspirada en el llibre El Petit Príncep.
Aquesta última obra comptà amb la col·laboració del
flautista de bec Tiam Gudarzi. Després d’un petit aper-
itiu al local social ofert als patrocinadors del cicle, el
grup tortosí Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries
tancaren el cicle el divendres 27, els quals a través del
seu últim espectacle Oco! Oferiren una fusió de música
catalana tradicional amb lletres originals a partir d’una
visió irònica de l’actualitat que entusiasmà al nombrós
públic assistent a la carpa de la plaça Catalunya. El
cicle Musicant... continua fidel a la seva filosofia de pro-
mocionar el repertori musical català de totes les èpo-
ques, amb intèrprets del territori. L’èxit d’enguany ens
encoratge a començar a treballar en la propera edició
, a la que esperem retrobar-nos amb tots vosaltres.
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CASAL DE JUBILATS

Durant l’estiu al Casal de Jubilats també hem anat
fent activitats. A mitjans de juny ens va venir un
Mosso d’Esquadra a fer una xerrada sobre seguretat.
Hi vam assistir unes 15 persones, i ens van donar
quatre pautes per saber què cal fer en determinades
situacions, com ara no obrir la porta a desconeguts o
deixar roba estesa quan es marxa uns dies de va-
cances. Moltes coses ja les sabíem, però sempre va

bé refrescar la memòria. 
Al juliol vam fer la primera excursió de dos dies,
aquest cop organitzada conjuntament amb una agèn-
cia de viatges especialitzada en viatges per gent gran.
La sortida va ser als Pirineus, però abans vam
començar per visitar el bonic Monestir de Sant Pere de
Casserres. Després vam encaminar cap al túnel del
Cadí per arribar a Santa Maria de Queralt, on vem

poder admirar quasi tota Catalunya! Un cop instal·lats
a l’hotel de la Molina, vem tenir una estona lliure i de-
sprés de sopar un ratet de ball, on fins i tot uns
francesos ens demanaven que els ensenyéssim a bal-
lar! L’endemà al matí vam fer camí cap a Llívia i Bel-
lver de Cerdanya, sempre amb el mateix autocar i la
guia que ens anava explicant molt bé les coses. De-
sprés ens vem arribar fins a Prullans per visitar una
Formatgeria artesana, on vem haver de consolar el
pagès-formatger  desconsolat que volia plegar per la
crisi. Sort que li vam fer una bona comanda de for-
matges que li va salvar els números del mes! Havent
dinat, vem anar fins a Mont Louis per enfilar-nos al

Tren Groc, un tren centenari que va fent tot el volt de
les altes muntanyes de la frontera francesa. Cal dir
que aquest tren passa per uns “estimbarros” impres-
sionants que no es pot mirar a baix, i es pot dir que
ens vem jugar la vida! Sort que Déu nostro senyor
ens va ajudar i vem arribar sans i estalvis a casa!  Un
cop arribats a Vilafranca de Conflent ja ens esperava
l’autocar per tornar cap a casa, amb un bon regust de
boca i amb ganes de tornar-hi. I ara a l’octubre ens
espera la festa de la gent gran, l’Homenatge a la gent
gran com li diuen. Aquesta és la nostra festa i cal que
la vivim i gaudim acompanyats dels nostres familiars,
amics i veïns. Així doncs, fins aviat! 
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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:


