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Fent memòria, puc arribar a quan l’activitat central
i més important del nostre Municipi era el conreu i
l’explotació dels horts camps, i boscos. En aquest
treball s’hi dedicaven en menor o major mesura
quasi totes les cases del poble essent complemen-
tari del bestiar (normalment vaques o porcs).
Moltes cases del poble hi tenien una dedicació im-
portant i ja començaven a destacar alguns pagesos
que tenien més caps de bestiar que la mitjana ha-
bitual. També abundaven, amb més o menys quan-
titat, a totes les cases del poble, galliners, gàbies de
conills, etc. destinats a donar un cop de mà a l’econo-
mia familiar més bàsica, ajudant a menjar i vestir a
molts dels nostres veïns. 
La Fàbrica, que tot just començava a ampliar-se per
l’altre costat del camí de l’església, i ja es consoli-
dava com l’activitat més determinant per l’econo-
mia local, és complementaria amb la explotació del
Mas de La Torre i la Casa Nova.
Cal Ferrer, on el petar dels motors dels tractors o
de qualsevol tipus de màquina que s’hi apropés
eren les feines pròpies d’un mecànic que fins
aleshores les havia de fer un ferrer, que també feia

el servei de telefonia del poble.  La botiga de Can
Quildo, recordo que era una botiga molt fosca, amb
un molinet de cafè enorme, amb molts  productes a
“granel” on també venien vi.  El Flequer que feia un
pa i una coca de “mil caraissos”, que de ben segur
no hagués passat cap control de sanitat actual,
també complementava el seu treball amb una
botiga prou ben assortida.  Cal Barber o cala Maca-
rina, -com també es coneixia- en aquells moments
la casa de menjars per excel·lència del nostre
poble, els dies de festa o sortint de missa, molta
gent i anava a fer el vermut, també s’hi veien molts
‘’canaris i botifarres’’(jocs de cartes). Alguns pares
nostres ens feien anar a tallar els cabells i també,
tenien molt de nom com a tractants i venedors de
vi. Aprofitant el cap de setmana molta gent s’hi ar-
ribava a omplir la garrafa. A Can Barris, que feia un
temps, que havien arrancat amb l’activitat de
Restaurant, entre setmana feien la “viu viu” però
els caps de setmana “deunido els cargols”, també
tenien una activitat de bar important, on els jocs de
cartes tenien la seva rellevància. En Festes es feia
de petit contratista fent petites obres, reparacions,

L’activitat
econòmica 
al nostre poble

Carta de l’alcalde
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ampliacions, i també alguna casa.  L’Esgleyes que
començava a fer invents buscant el prefabricat que
tingués més sortida. Estava ubicat una parcel·la
justament de Cal Rossinyol.  La Granja La Sel-
vatana, una explotació de vaques de llet com no
havíem vist mai en aquestes rodalies, i en la nostra
zona geogràfica, segurament la més important de
l’època en el moment de la seva construcció. 

En definitiva una economia de subsistència que de-
penia molt del mercat de Cassà de la Selva, amb
una Girona que cada dia era més propera, i amb
una sèrie de gent que no es tancaven al nostre
poble i a les seves rodalies, sinó que ja miraven a
mercats mes llunyans i que, tot recordant aquells
temps, si a l’hora de fer aquest escrit portés barret,
simplement me’l trauria en reconeixement cap a
ells.

Ara tenim un poble econòmicament diferent. Millor?...
contesteu vosaltres!, segur que amb alguna cosa no
però, amb d’altres segur que si, des de Campllong
hem treballat perquè així sigui. En tot cas tenim el
que tenim, el que sí és cert és que, el fet que s’hagi
anat d’una economia bàsicament basada en el que
es podia collir de la terra, a una economia susten-
tada en la comercialització i transformació de pro-
ductes o prestació de serveis, ha vingut fixat per a
les polítiques en matèria d’agricultura i ramaderia
imposades per la Comunitat Europea, l’Estat Es-
panyol i amb petites influències dels Governs Au-
tonòmics. Campllong ara depèn d’aquelles
empreses o activitats que eren punteres fa 40 o 50
anys i algunes d’elles, tenen molt a dir en el dia a
dia econòmic del nostre municipi. A dia d’avui
podem dir que ningú fa de pagès, en tot cas no viu
al 100% de la pagesia com ho teníem entès abans,
això en pocs casos ha estat substituït per a grans
explotacions de bestiar que es veuen obligades a
evolucionar constantment per a poder col·locar els
seus productes. Per sort continuem tenint al nostre
municipi l’empresa càrnica La Selva, en constant

modernització i adequació als reptes actuals. 
El nostre Municipi ha esdevingut per a la tradició
gastronòmica, sustentada en el treball ben fet, en
un lloc on es pot anar a menjar, i a més menjar bé,
en els quatre restaurants al poble. Les empreses de
serveis, principalment de construcció, també tenen
un paper rellevant ja que ocupen una quantitat im-
portant de persones en el sector.
Campllong ja fa anys que va adequar una part del
seu Municipi com a polígon industrial, en part per
acabar amb la dispersió territorial de noves activi-
tats, en part per acollir noves inquietuds que
poguessin aportar rendiments econòmics al mu-
nicipi. Així hem vist com en el polígon de Les Fer-
reries s’han anat instal·lant noves empreses, amb
disparitat d’activitats la qual cosa dispersa el risc
econòmic que pot suposar la dependència a una ac-
tivitat o sector determinat. Ara que estem en hores
baixes d’activitat veiem com aquest dies en el nos-
tre Ajuntament entren sol·licituds per a la construc-
ció de noves naus, i el que es més important
llicències d’activitats noves i processos de selecció
de personal (Louis Vuitton), per altra banda el
procés d’ampliació del sector industrial previst en
el nostre POUM sembla que s’està revitalitzant i
prenen forma. 

Tot això em fa pensar que el municipi de Campllong
continuarà pel camí del treball i del progrés, ja mar-
cat per aquells que ens han precedit, un camí d’es-
forç pensat per arribar a una fita: que els nostres
veïns i veïnes tinguin oportunitats per a realitzar-
se i treballar, uns perquè tenen directament feina
al poble o d’altres perquè les plusvàlues generades
per a les diferents activitats del Municipi facin, que
es puguin millorar els serveis que ofereix la nostra
petita comunitat, i així millorar la seva qualitat de
vida. 
Desitjar-vos a tots i a totes treball i salut.

L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell.



55
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2010

Identificació sessió: 
Núm. 8/2010
Caràcter: ordinària
Data:  30 de setembre de 2010
Horari: de 20:30 a 22:00 hores 
Lloc: Sala de Plens

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL
DIA 24/08/2010

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
24/08/2010

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 nai-
xement d’ A.A.F.
Tot seguit el Sr. Alcalde es refereix al recent traspàs
de la Sra. M.G.i del Sr. J.P, els regidors presents en
l’acte acorden transmetre als familiars el sincer condol
de la Corporació junt amb la manifestació de senti-
ment i respecte.

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

El Sr. Xavier Esteva dona compte del Casal d’Estiu de
Campllong, que s’ha dut a terme segons l’esperat i
felicita als dirigents i monitors de les activitats per la
seva gestió. 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Xavier Fuentes, per
comentar que ja s’ha posat en funcionament el centre
de dia de Riudellots de la Selva per a la 3a. edat i que
caldria estudiar la possibilitat de que l’Ajuntament de
Campllong en formés part. 
El mateix regidor, Sr. Fuentes, informa als assistents
de que ha rebut una proposta per la creació d’un
equip federat de Futbol Sala entre Campllong i Ri-
udellots de la Selva, i que està en converses amb els
components per tal de concretar els costos i les
aportacions que caldria per poder tirar endavant el
projecte. 

4t.- CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE EL CON-
SELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG PER L’EXERCICI DE LES
COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE CON-
TRACTACIÓ DE L’OBRA TITULADA “AMPLIACIÓ
DEL LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG – FASE 1”.
APROVACIÓ. 
S’acorda, per unanimitat, aprovar el conveni de “de-

legació entre el consell comarcal del gironès i l'ajunta-

ment de Campllong per l’exercici de les competències
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municipals de contractació de l’obra ti-tulada “am-

pliació del local social de Campllong–fase 1.

5è.- MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM – ACTIVI-
TATS. APROVACIÓ PROVISIONAL
S’acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació pun-
tual del Pla d’Ordenació Urbanística municipal de
Campllong, segons el projecte redactat per l’arqui-
tecte superior, Sr. A.F.C, composat per memòria d’in-
formació, memòria d’actuació i condicions
d’executivitat de la modificació.

Segon.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per
mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 8.5 c) del De-
cret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Tercer.- Trametre la documentació de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona perquè
l’aprovi definitivament.

Quart.- Fer constar que contra aquest acord, per
tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no quali-
ficat, no procedeix la interposició de cap tipus de re-
curs.

6è.- OBRES DE CONNEXIÓ DE L’AIGUA
POTABLE ENTRE EL NUCLI DE CAMPLLONG I EL
POLÍGON LES FERREIRES. ADJUDICACIÓ DE-
FINITIVA. 
S’acorda, per unanimitat: 

Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional
del contracte d’obres de CONNEXIÓ D’AIGUA
POTABLE ENTRE EL NUCLI DE CAMPLLONG I EL POLÍ-
GON LES FERRERIES per procediment negociat sense
publicitat, aprovada pel Ple municipal en data 24
d’agost de 2010 i publicada en el perfil de contractant
en data 30 d’agost. 

Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida
09.44.623 del pressupost vigent de despeses.

TERCER. Notificar l’elevació a definitiva de l’adjudi-
cació provisional als candidats que no han resultat ad-
judicataris.

Quart.-Notificar l’empresa Excavacions i Transports
Andreu Juanals, S.L., adjudicatari del contracte, la
present resolució i citar-la per a la signatura del con-
tracte que tindrà lloc a Campllong, el dia 22 d’octubre

de 2010, a les 10 hores.

Cinquè.- Publicar l’elevació a definitiva de l’adjudi-
cació provisional del contracte d’obres de CONNEXIÓ
D’AIGUA POTABLE ENTRE EL NUCLI DE CAMPLLONG I
EL POLÍGON LES FERRERIES en el perfil de contrac-
tant.

7è.- PUOSC 2010. AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL
DE CAMPLLONG FASE 1. ACCEPTACIÓ D’A-
JUDES, APROVACIÓ PROJECTE I CONSIGNACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
S’acorda, per unanimitat: 

Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Pro-
grames que tot seguit es diran, per finançar l’obra de-
scrita i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.

• General: 288.291,00.- €
• Específic de dinamització i equilibri territo-

rial: 75.576,53.- €
• Específic de municipis petits, nuclis i àrees 

residencials de baixa densitat: 60.000.- €
• Específic de la Diputació de Girona: 

100.000.- €

Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió
administrativa i tècnica perquè les obres s’executin
amb normalitat i designar les persones següents: 

M.A.M., arquitecte com a director facultatiu de les 

obres. 

F.T.P, aquitecte tècnic, com a tècnic col·laborador. 

Tercer.- Comprometre’s a solucionar, a càrrec exclusiu
de l’Ajuntament, qualsevol incidència que sobrevingui
abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.

Quart.- Declarar que el projecte tècnic o la docu-
mentació tècnica corresponent a l’actuació esmentada
s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha
aprovat amb caràcter definitiu. 

Cinquè.- Constatar la fermesa de disposició dels ter-
renys  i dels serveis, així com també de les autoritza-
cions i concessions administratives necessàries per a
l’inici i execució de les l’actuació i la seva posada en
servei.

Sisè.- Que el Pressupost municipal de 2010, a la par-
tida 10.3.632 s’hi preveu consignació suficient per
atendre el finançament  de l’actuació.
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8è.- ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS. 
APROVACIÓ PROVISIONAL
S’acorda, per unanimitat: 

Primer.- Derogar l’Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la la taxa per l’aprofitament especial del domini
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general vigent l’ex-
ercici 2010. 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2011 i següents les noves ordenances municipals següents: 

Ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’abastament d’aigua
potable.

Reguladora de: 

1

Ordenança
fiscal núm.:

15

18

Tercer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les Ordenances fiscals
que a continuació es relacionen:

Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre bens immobles

Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic municipal.

Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per a l’ús de les sales i les 
dependències municipals.

Reguladora de: 

2

Ordenança
fiscal núm.:

4

10

19

Quarts.- Els acords definitius en matèria de dero-
gació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals
per a l’exercici de 2011 i següents, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:

Cinquè.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així
com el text complet de les Ordenances fiscals
aprovades de nou o modificades, durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Ofi-

cial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Orde-
nances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitiva-
ment aprovats.
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9è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
PLENÀRIA DE LA NÚM. 75/2010 A 89/2010,
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. 75/2010 a 89/2010 ambdós incloses.

Núm.: 075/2010
Ref.: Trasllat informe jurídic referent al documents
aportats per part de Polingesa dels estatus i les bases
d’actuació de la Junta de Compensació del Polígon 2
del Sector “Les Ferreries” de Campllong

Núm.: 076/2010
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos
conceptes.  

Núm.: 077/2010
ref.:  Nomenament d’Alcalde accidental  

Núm.: 078/2010
ref.:  Liquidació de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic municipal. Or-
denança fiscal núm. 10 (Fira estand impagat). 

Núm.: 79/2010
ref.:  Convocatòria Comissió Especial de Comptes per
l’emissió del corresponent dictamen sobre els
Comptes Generals de 2009.

Núm.: 80/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 51/2007 referent a la llicència urbanística de
redistribució de l’interior de la masia Cal Nino.   

Núm.: 81/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
26/2010 – pintat exterior masia.
Núm.: 82/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
25/2010 – pavimentació pati 

Núm.: 83/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
23/2010 – Instal.lació tanca metàl.lica 

Núm.: 084/2010
Ref.: Trasllat certificat de qualificació urbanística i li-
quidació taxa – Mas Canyet 

Núm.: 085/2010
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la
llicència d’obres exp. 3/2008, per la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat

Núm.: 86/2010
Ref.: Nomenament d’habilitació de funcionària com a
secretària

Núm.: 87/2010
Ref.: Inici expedient de contractació, mitjançant pro-
cediment negociat sense publicitat i tramitació urgent,
per a l'obra consistent en adequació de la planta baixa
de l’antiga rectoria com a CONSULTORI LOCAL 

Núm.: 088/2010
Ref.: Sol·licitud de pròrroga als Serveis Territorials
de Salut, per justificació subvenció del projecte de
construcció del Consultori Local. 

Núm.: 089/2010
Ref.:  incoació expedient sancionador adjudicatària
gestió Bar Restaurant Local Social 

Els reunits se’n donen per assabentats. 

10è.- MOCIONS URGENTS

APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE
L’EXECUCIÓ D’OBRES CONNEXIÓ DE L’AIGUA
POTABLE ENTRE EL NUCLI DE CAMPLLONG I EL
POLÍGON LES FERREIRES

S’acorda, per unanimitat, aprovar el Pla de Seguretat
i Salut, informat favorablement per la coordinadora
d’obres, del projecte d’obres de CONNEXIÓ D’AIGUA
POTABLE ENTRE EL NUCLI DE CAMPLLONG I EL POLÍ-
GON LES FERRERIES

11è.-  PRECS I PREGUNTES

Cap

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 7 D’OCTUBRE DE 2010

Identificació sessió: 
Núm. 8/2010
Caràcter: ordinària 
Data: 7 d’octubre  
Horari: 20:30 a 22:00 hores
Lloc: Sala de Plens
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1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 9 DE
SETEMBRE DE 2010

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
09/09/2010

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 per import de
10.835,69.- €.

3r. EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
Concessió de les següents llicències urbanístiques 

Exp. núm. 31/2010

• Promotors: J.T.V.
• Obres autoritzades: Construcció Tanca 
• Emplaçament de les obres: Veïnat de Can 
Canyet, 14 – Mas Fossa 
• Liquidació de l’impost sobre construccions, 
obres i instal·lacions: 216,14.- €
• Fiança afectació de la via pública i altres 
elements del domini públic:200.- €

Exp. núm. 11/2010

• Promotors: E.B.V. I M.M.T. 
• Obres autoritzades: Rehabilitació
habitatge 
• Emplaçament de les obres: Veïnat de Can 
Dionis – Can Maret 
• Liquidació de l’impost sobre construccions, 
obres i instal·lacions: 9.195,25.- €
• Fiança afectació de la via pública i altres 
elements del domini públic: 1.400.- €
• Fiança per a la gestió de les runes i altres 
residus originats: 351,01.- €

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

4.1.- GENERALITAT DE CATALUNYA, SERVEI CATALÀ
DE LA SALUT. SUBVENCIÓ PER L’ARRENJAMENT DE
L’ANTIGA RECTORIA PER A CONSTRUCCIÓ DEL CON-
SULTORI LOCAL.  ACCEPTACIÓ.

S’acorda acceptar la subvenció concedida mitjançant
resolució de la Consellera de Salut de data 14 de

setembre de 2010 i d’import 75.000.-€, per al fi-
nançament parcial de les despeses de les obres d’ar-
ranjament de l’antiga rectoria per a construcció del
consultori local. 

5è.- OBRES DE CONTRUCCIÓ DEL CONSULTORI
LOCAL. ADJUDICACIÓ. 

S’acorda Declarar a l’empresa GERMANS DILMÉ,
S.C.P. com a licitadora que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa segons els criteris
establerts en els plecs de clàusules administratives
particulars.

6è.- DETERMINACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRES
I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL
PROJECTE DE L’EXECUCIÓ DE D’ADEQUACIÓ
DE LA PLANTA BAIXA DE L’ANTIGA RECTORIA
COM A CONSULTORI LOCAL

S’acorda designar al Sr. M.A.M, dels serveis tècnics
del Consell Comarcal del Gironès a fi que actuï en l’as-
sistència tècnica per a l’exercici de les funcions de di-
recció i control de les obres de l’execució de les obres
d’adequació de la planta baixa de l’antiga rectoria com
a CONSULTORI LOCAL i designar al Sr. F.T.P, dels
serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès com
a i coordinació de seguretat i salut de les mateixes
obres, 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. 

7è.- MOCIONS URGENTS.

7.1.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
DE L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA
PLANTA BAIXA DE L’ANTIGA RECTORIA COM A CON-
SULTORI LOCAL

S’acorda aprovar el Pla de Seguretat i Salut, informat
favorablement per el coordinador de les obres d’ade-
quació de la planta baixa de l’antiga rectoria com a
CONSULTORI LOCAL.

8è.- DESPATX ORDINARI

És dona compta de diverses comunicacions rebudes a
fi d’informar als assistents a la reunió del seu con-
tingut. 
Tot seguir el Sr. Alcalde dona compte del següent,
amb els comentaris dels regidors assistents: 
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8.2.- Tot seguit es dona lectura de l’escrit tramés pel
Consell Comarcal del Gironès (NRE 813 del dia 14 de
setembre) informant la programació per aquesta tem-
porada 2010-2011 de sortides dels pobles del
Gironès, a espectacles culturals de Barcelona, Girona
i Salt i sol·licitant la co-organització de les sortides en
les que el Consell Comarcal aportarà el cost íntegre
dels autobusos i del guia i l’ajuntament haurà d’a-
vançar l’import de les entrades i realitzar la difusió i la
venda dels tiquets a les seves oficines. 

Els reunits, prèvia deliberació i per unanimitat ACOR-
DEN transmetre al Consell Comarcal del Gironès l’in-
terès de participar en les sortides dels pobles del
Gironès a espectacles culturals de Barcelona, Girona
i Salt.  

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2010

Identificació sessió: 
Caràcter: extraordinària
Data:  2 de novembre de 2010
Horari: de 15:00 a 15:20 hores 
Lloc: Sala de Plens

ÚNIC.- DESIGNACIÓ MEMBRES DE LES TAULES
ELECTORALS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA QUE TINDRAN LLOC EL PROPER DIA 28
DE NOVEMBRE DE 2010 (article 26 de la vigent Llei
Orgànica, del Règim Electoral General).

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 4 DE NOVEMBRE DE 2010

Identificació sessió: 
Núm. 10/2010
Caràcter: ordinària
Data:  4 de novembre de 2010
Horari: de 20:30 a 23:15 hores 
Lloc: Sala de Plens

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL
DIA 30/09/2010

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
30/09/2010

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 pro-
posada pel naixement de P.D.G. 

El Sr. Freixas comenta tot seguit que, s’ha requerit a
l’empresa Rubau Tarrès, SA l’acabament definitiu de
les obres de reparació de desperfectes existents en
les obres d’execució dels Habitatges de protecció ofi-
cial unifamiliars adossat de Campllong, les quals
s’han demorat excessivament amb el benentès que
si no es realitzen en breu s’iniciarà expedient  d’ex-
ecució a partir de la fiança d’obres constituïda. 

Tot seguit, el Sr. Freixas comenta la renúncia pre-
sentada per l’adjudicatària del Bar-Restaurant del
Local Social, Sra. M.F.P., i comenta la necessitat d’ini-
ciar els tràmits amb urgència per tal que el servei no
quedi desatès. 
En referència al Local Social, comenta l’estat en que
es troba el Plec de Clàusules administratives per a
adjudicar les obres d’ampliació del Local Social de
Campllong Fase 1 i,  en breu, es publicarà el concurs
per a presentació de propostes. 

Per finalitzar el Sr. Alcalde comenta que s’ha contrac-
tat la Sra. J.R.C per tal de realitzar les tasques d’a-
tenció al públic a les oficines municipals, per a cobrir
plaça vacant fins a cobertura definitiva de plaça a
través del procés de selecció

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

Els regidor Sr. Xavier Codina, comenta les següents
gestions i actuacions urbanístiques dutes a terme re-
centment: 

- Durant aquest darrer mes s’han iniciat les obres
d’adequació de la planta baixa de l’antiga rectoria
com a consultori local municipal, les obres es finan-
cen mitjançant un ajut del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya (91,09%) i fons propis
municipals. 

- S’han realitzat les obres de re-asfaltat parcial del
passeig de Campllong, carrer de l’església i carrer de
la Bugantona, per tal de millorar la conducció ja que
estava en molt mal estat i també s’han adequat els
passos elevats existents a la normativa vigent. 

- En Data 22 d’octubre es va signar el contracte d’o-
bres per a la realització de la connexió de l’aigua
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potable entre el nucli de Campllong i el Polígon “Les
Ferreries” i en data 3 de novembre es va realitzar
l’acta de replanteig, pas previ a l’inici de les obres.
Les obres es financen mitjançant un ajut de l’Agència
Catalana de l’Aigua i fons propis municipals. 

- Aquest darrer mes també s’han dut a terme el
canvi de les portes d’entrada a la pista del pavelló
esportiu de Campllong; les obres es financen mit-
jançant un ajut de la Diputació de Girona i fons
propis municipals. 

- S’han adquirit diverses senyals informatives direc-
cionals per tal d’indicar les situacions dels diversos
veïnats del municipi i serveis municipals i senyals
verticals del codi de circulació per a la millora de la
senyalització dels carrers de la zona urbana. L’ac-
tuació es finança a través del Pla de Senyalització co-
marcal del Consell Comarcal del Gironès (l’import
total de l’actuació és de 4.065,28 €, amb una
aportació del Consell Comarcal del Gironès de
3.365,21 € i fons propis municipals de 700,08 €). 

En el mateix sentit i amb càrrec al fon municipal or-
dinari, s’han adquirit senyals per convertir el carrer
Església, en el tram de la zona de la fàbrica La Selva,
en un únic sentit de circulació. 

- Properament també es contractaran les obres d’ar-
ranjament dels camins rurals municipals, mitjançant
àrid reciclat, finançats al 100% per un ajut de
l’Agència de Residus de Catalunya. 

El Sr. Joan Gumbau, comenta que el passat dia 24 de
novembre va tenir lloc l’acte homenatge a la Gent
Gran de Campllong, on els majors de 65 anys van
ser els protagonistes. Hi van assistir un total de  212
persones entre homenatjats i acompanyants. La
diada va transcórrer segons els actes programats,
missa, concert, dinar i cantada d’havaneres. El regi-
dor vol agrair a les persones que van col·laborar amb
l’organització el seu esforç desinteressat. 

El Sr. Xavier Esteva, comenta que aquesta setmana
s’ha fet difusió entre els veïns del municipi d’un ful-
letó per a la “Promoció del transport públic”, on es
bonifiquen fins a un 90% les targetes de 10 viatges
en el serveis de Transport públic d’autobús als
col·lectius de joves i a la gent gran. 

La regidora Sr. Anna Bancells comenta que la Colla
Gegantera de Campllong ha estat inscrita a l’Agru-

pació de Colles Geganteres de Catalunya. 
Per finalitzar, la Sra. Roser Freixas comenta que la
Secretaria de Joventut ha concedit una subvenció pel
projecte de joves de Campllong, d’import 9.038.- €. 

4t.- APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC A LA XARXA
LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA DELS SERVEIS D’AS-
SISTÈNCIA I SUPORT COMPTABLE – MODALITAT
ASP
S’acorda per unanimitat: 

Primer.- ENCARREGAR a l’organisme autònom
Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la
Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport
comptable de l’Ajuntament de Campllong, que inclou
la utilització, el manteniment i actualització de les
eines informàtiques, a les quals l’Ajuntament tindrà
accés, i de les activitats complementàries o de-
rivades que expressament es detallin en el conveni a
subscriure. 

Segon.- Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió
que s’efectua a favor de l’organisme autònom XALOC
són els que consten a la clàusula tercera del conveni
tipus transcrit a l’annex.

Tercer.- Aprovar la proforma de conveni a subs-
criure amb la Xarxa Local de Municipis Gironins de
la Diputació de Girona, que s’adjunta com a annex al
present acord.

Quart.- Facultar a l’Alcalde per a formalitzar els do-
cuments que siguin necessaris per a l’execució
d’aquest acord i en especial per a la signatura del
conveni.” 

5é.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL
COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ COR-
RESPONENT A L’EXERCICI 2009
S’acorda per unanimitat: 

Primer.- Aprovar definitivament el Compte general
de la Corporació, corresponent a l’exercici de 2009,
sense objeccions ni observacions.

Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corpo-
ració, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2009, a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, mitjançant la forma que s’estableix a la
Resolució de 26 d’abril de 2010 de la pròpia Sindi-
catura ( DOGC 5619 de data 30/04/2010).”
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6é.- CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA TEMPORAL
PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’ESPAI
DESTINAT A BAR RESTAURANT DEL LOCAL SO-
CIAL DE CAMPLLONG. CONVOCATÒRIA CON-
CURS PÚBLIC
S’acorda per unanimitat: 

Primer- Convocar concurs públic, pel procediment
obert, per a l’adjudicació de la concessió administra-
tiva temporal per a gestió i explotació de l’espai des-
tinat a bar restaurant del Local Social de Campllong.

Segon.- Aprovar el plec de condicions jurídico-admi-
nistratives i econòmiques particulars que han de regir
tant la contractació, com la pròpia concessió i que
s’adjunta, com annex, a la present proposta.

Tercer.- Publicar la licitació mitjançant anunci al BOP
i, simultàniament, publicar els plecs aprovats al perfil
del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament, per
bé que, si contra aquest es formulen reclamacions,
els tràmits de la convocatòria s’interrompran el temps
necessari per a la seva resolució.

Quart.- Fer constar que la mesa de contractació serà
la prevista al plec de clàusules administratives parti-
culars.

Cinquè.-  Facultar tan àmpliament com en dret sigui
menester a l’Alcalde-President de la Corporació en la
tramitació i execució dels presents acords, i concreta-
ment delegar-l’hi la facultat per tal de què pugui re-
querir al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa per tal de què, en
el termini de deu dies hàbils, presenti la docu-
mentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia de-
finitiva que sigui procedent, de conformitat amb el
que estableix l’article 135.2 de la LCSP amb la seva
redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost.”

7é.- CONCESSIÓ D’AJUTS DE SUPORT
ECONÒMIC A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA
ANY 2010. APROVACIÓ
S’acorda per unanimitat: 

1r.- Aprovar les sol·licituds i concedir els ajuts
econòmics que seguidament es detallaran, en el marc
de la convocatòria al·ludida i amb les finalitats i objec-
tius que consten detallats en cada una de les peticions
corresponents:

Núm. 
Expedi-

ent

1/2010

2/2010

3/2010

4/2010

5/2010

6/2010

8/2010

Número
registre
entrada

810

739

765

809

722

818

826

Import
atorgat

3.000,00

2.625,71

3.000,00

1.500,41

3.000,00

685,56

1.875,51

Dte.50% SAD
Abonat per

l’Ajuntament

718,25

861,9

0

718,25

0

0

0

Total a
parce-

bre

2282,57

1763,81

3000

782,16

3000

685,56

1875,51

2n.- Denegar la sol·licitud amb núm. expedient
7/2010 (NRE 825), per quant no compleix el requisit
de residència al municipi de Campllong de 4 anys de
forma continuada (Punt 4t.)

3r.- Comunicar als interessats l’atorgament dels
ajuts detallats amb indicació expressa de l’obligació
que els pertoca de justificar la despesa efectuada,
aportant documentació acreditativa suficient i ajus-
tada al contingut de la petició formulada al seu dia.

8è.- OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CONSULTORI
LOCAL. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1. 
S’acorda per unanimitat: 

1. Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “CONSUL-
TORI LOCAQL” presentada pel Consell Comarcal del
Gironès per import de 76.632,72.- € (IVA inclòs).  

2. Autoritzar-ne el pagament amb càrrec a la partida
pressupostària corresponent.

3. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del
Gironès als efectes oportuns.” 

9é.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PRESSUPOSTARIS 2/2010. APROVACIÓ PRO-
VISIONAL
S’acorda per unanimitat: 

PRIMER: Aprovar provisionalment l'expedient d’ha-
bilitació de crèdits pressupostaris núm. 2/2010, a fi-
nançar amb càrrec al romanent de tresoreria, nous i
majors ingressos i anul·lació i baixes de crèdit i ,
segons el resum següent:

Total  FINANÇAMENT QUE ES PRECISA:
90.806,98 €
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El romanent líquid de tresoreria resultant de l’exercici
anterior és de 91.775,94 €, el qual es disposa de
90.806,98 euros pel finançament de la present modi-
ficació, quedant un romanent de 968,96 euros.

SEGON: Exposar al públic, mitjançant edicte al BOP
de Girona, el present acord pel termini de quinze dies
hàbils, en acompliment de l'article 177.2 del text refós
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre (RDL 2/2004,
de 5 de març) i preceptes concordants del Decret
500/1990, de 20 d'abril, a l'objecte que els interessats
puguin examinar l'expedient i formular, en el seu cas,
les reclamacions que considerin oportunes.

TERCER: L'expedient es considerarà definitivament
aprovat, sense necessitat de nou acord corporatiu, si
en el transcurs del termini d'informació pública no és
presenta cap reclamació.

10è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
PLENÀRIA DE LA NÚM. 90/2010 A 102/2010,
AMBDÓS INCLOSES 

Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Orga-
nització i funcionament, es dóna compte de les re-
solucions d’alcaldia dictades des de l’última sessió: de
la núm. 90/2010 a 102/2010 ambdós incloses.

Núm.: 90/2009
Ref.: Finalització de reducció de jornada del Sr. Dionís
Frigolé i Esteva

Núm.: 91/2010
Ref.: Contractació menor de les obres de “Re-asfaltat
parcial del passeig de Campllong, carrer església i car-
rer de la Bugantona”.

Núm.: 092/2010
Ref.: Trasllat certificat de qualificació urbanística i li-
quidació taxa – Mas Miquel i Mas Maret 

Núm.: 093/2010
Ref.: Trasllat certificat de qualificació urbanística i li-
quidació taxa – Mas Miquel i Mas Maret 

Núm.: 94/2010
Ref.: Concessió d’autorització d’inici d’activitat – Co-
municació Ambiental Exp. 2/2005 – Maquinària Cam-
pllong  

Núm.: 95/2010

Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
30/2010 – pavimentació pati 

Núm.: 96/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
29/2010 – Remodelació cuina i bany d’un habitatge
unifamiliar existent. 

Núm.: 097/2010
ref.:  Avaluació i nomenament de la Sra. Mireia Besalú
i Asturiol com a arquitecta tècnica de l’Ajuntament de
Campllong. 

Núm.: 098/2010
Ref.: Trasllat informe jurídic referent al documents
aportats per part de Polingesa dels estatus i les bases
d’actuació de la Junta de Compensació del Polígon 2
del Sector “Les Ferreries” de Campllong

Núm.: 99/2010
Ref.: Contractació interina de la Sra. Judith Rovira i
Cussó per a cobrir plaça vacant fins a cobertura defi-
nitiva de plaça a través del procés de selecció.

Núm.: 100/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
32/2010 – nova obertura per instal·lació finestra  

Núm.: 101/2010
Ref.: Trasllat informe jurídic referent a l’escriptura de
constitució unilateral d’hipoteca de màxim a favor de
l’Ajuntament de Campllong com a garantia substitu-
tiva dels avals prèviament aportats en concepte de
garantia de les obres d’urbanització del Pla parcial “Les
Ferreries”. 

Núm.: 102/2010
Ref.: Resolució definitiva expedient sancionador in-
compliment horaris del Bar-Restaurant del Local Social
de Campllong. 

11é.- MOCIONS URGENTS

11.1- CONVENIS ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMP-
LLONG I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
GIRONÈS-SALT, PER EXECUCIÓ DE TALLERS DE
MEMÒRIA. APROVACIÓ. 
S’acorda per unanimitat: 

Primer – Aprovar el text de l’annex I al conveni marc
de col·laboració entre l’Ajuntament de Campllong i el
Consorci de Benestar social Gironès-Salt per l’execu-
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ció dels tallers de memòria, el text del qual es trans-
criu tot seguit. 

Segon – Comunicar el present acord al Consorci Ben-
estar Social Gironès-Salt i facultar àmpliamen l’Alcal-
dia-Presidència per quantes gestions siguin
necessàries pel acompliment i eficàcia d’aquest acord.

12é.- PRECS I PREGUNTES
Cap

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2010

Identificació sessió: 
Núm. 11/2010
Caràcter: ordinària
Data: 16 de desembre de 2010
Horari: de 21:00 a 22:00 hores 
Lloc: Sala de Plens

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN DE DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2010

Identificació sessió: 
Núm. 9/2010
Caràcter: ordinària 
Data: 11 de novembre   
Horari: 20:30 a 22:00 hores
Lloc: Sala de Plens

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 7 D’OC-
TUBRE DE 2010

S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data
07/10/2010

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 per import de
127.602,21.- €, així com 

Aprovar i disposar el pagament dels imports
següents:

- 4.497,05.- €, corresponents als diversos
serveis de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Co-
marcal del Gironès segons es detalla tot seguit: 

- 4.804,05.- €, corresponents al projecte re-
ciclatext curs 2009/2010, segons documentació
tramesa per l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

3r. EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Concessió de les següents llicències urbanístiques 

Exp. núm. 27/2010

• Promotors: X.A.O. en representació de 
l’empresa JOAQUIM ALBERTI, S.A. 

CONCEPTE  - Num. 103/10 MA TRIMESTRE IMPORT 

PREVISIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA 3r/2010 873,79  

SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS 3r/2010 476,97

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 3r/2010 1431,80 

SERVEI ANUAL DE RECOLLIDA DE GOSSOS ABANDONATS ANUAL 138,11

SERVEI RECOLLIDA FRACCIÓ ORGÀNICA 3r/2010 1307,78

SERVEI DE DEIXALLERIA 3r/2010 186,36

RETORN DEL CÀNON RESIDUS ORGÀNICS – FORM -867,39

SERVEI TRACTAMEN DE LA FORM 949,63

Cop d’ull a les actes municipals
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• Obres autoritzades: Construcció d’un
magatzem de la sala blanca a la indústria 
càrnia La Selva. 
• Emplaçament de les obres: C/ de l’església 
• Liquidació de l’impost sobre construccions, 
obres i instal·lacions: 1.443.- €
• Fiança afectació de la via pública i altres 
elements del domini públic: 563.- €
• Fiança per a la gestió de les runes i altres 
residus originats: 150.- €

Exp. núm. 44/2007

• Promotors: R.M.R. 
• Obres autoritzades: Construcció d’un 
cobert per al bestiar equí (5 cavalls).  
• Emplaçament de les obres: Veïnat de la 
Bruguera – Cal Nino
• Liquidació de l’impost sobre construccions,
obres i instal·lacions: 1.700,98.- €
• Fiança afectació de la via pública i altres 
elements del domini públic: 640.- €
• Fiança per a la gestió de les runes i altres
residus originats: 187.- €

Exp. núm. 18/2010

• Promotors: A.B.M.  
• Obres autoritzades: Canvi coberta i
reforma parcial del Mas Gelats 
• Emplaçament de les obres: Veïnat de Can 
Bosc, 4 – Mas Gelats 
• Liquidació de l’impost sobre construccions, 
obres i instal·lacions:736,99.- €
• Fiança afectació de la via pública i altres 
elements del domini públic: 300.- €
• Fiança per a la gestió de les runes i altres 
residus originats: 150.- €

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

4.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. COOPERACIÓ CUL-
TURAL. SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LES SALES
DE LECTURA PÚBLICA.  ACCEPTACIÓ.

S’acorda acceptar amb manifestació de l'agraïment
corporatiu, la subvenció concedida per l’Àrea de Co-
operació cultural, segons acord de la Junta de Go-
vern de data 5 d’octubre de 2010 i d’import
1.689.-€, per al finançament de les despeses
d’adquisició de fons i subscripcions. 

4.2.- GENERALITAT DE CATALUNYA-DEPARTAMENT
DE TREBALL. SUBVENCIONS PROJECTE IMPULS.
ACCEPTACIÓ.

S’acorda Acceptar amb manifestació de l'agraïment
corporatiu, la subvenció concedida per Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya, segons
resolució de data 2 de novembre i d’import
14.468,92.-€, per al finançament de les despeses del
projecte impuls per a accions destinades a l’ocupació
amb entitats locals 2011 – 2012.  

4.3- GENERALITAT DE CATALUNYA – SECRETARIA
DE JOVENTUT. SUBVENCIONS PROJECTE JOVES
CAMPLLONG.  ACCEPTACIÓ.

S’Acorda acceptar amb manifestació de l'agraïment
corporatiu, la subvenció concedida per la Secretaria
de Joventut de la Generalitat de Catalunya, d’import
9.038,.-€, per al finançament de les despeses del
Projecte Joves Campllong 2010-211.

5è.- I.E.S. CASSÀ DE LA SELVA. CONCESSIÓ
AJUT.

S’acorda atorgar a l’I.E.S. de Cassà de la Selva un
ajut de 150.- €.

6è.- MOCIONS URGENTS. 

Cap

7è.- DESPATX ORDINARI

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

Tot seguir el Sr. Alcalde dona compte del següent,
amb els comentaris dels regidors assistents: 

7.2.- De l’escrit tramés pels Serveis Territorials a
Girona del Departament d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació de la Generalitat de Catalunya
(NRE 956 del dia 26 d’octubre), informant sobre les
normatives i condicions que ha de complir el joc de
la Quina i que s’han de comunicar al Servei Territorial
del Joc i d’Espectacles de Girona amb quinze dies
d’antel.lació, indicant els dies i lloc on es durà a
terme. 

Els reunits es donen per assabentats de les condi-
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cions i acorden comunicar al Servei Territorial del Joc
i d’Espectacles de Girona que els dies de la Quina a
Campllong seran els dies 25 i 26 de Desembre i tin-
drà lloc al Local Social situat al carrer de l’església,
26. 

1r.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SES-
SIONS DE DATES 02/11/2010 I 04/11/2010

S’acorda l’aprovació dels esborranys de les actes de
dates 02/11/2010 i 04/11/2010.

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; L.S.F, M.B.H, M.B.H. i A.A.R. 
Tot seguit els reunits es refereix al recent traspàs del
Sr. À.F.V. els regidors presents en l’acte acorden
transmetre als familiars el sincer condol de la Corpo-
ració junt amb la manifestació de sentiment i re-
specte.

El Sr. Alcalde dona compte dels resultats de les dar-
reres eleccions celebrades al Parlament de Catalunya:
Cens Total 331 persones, percentatge de votants
76,44%

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2010

PARTIT CiU SI ERC ICV-
EUiA

Rcat PSC PP CenB Des de
baix

IR-PRE PIRATA.
CAT

PXC UCE BLANCS NULS TOTAL

VOTS 152    26      23 12 11 10      7       1 1 1 1        1       1       3       3      253

Tot seguit el Sr. Alcalde comenta la recent visita re-
alitzada pel President de la Diputació de Girona al
municipi, durant la qual se li va exposar el projecte
del “Museu d’eines antigues del camp i d’oficis tradi-
cionals de Campllong”, i concretament el projecte de
“Recuperació del Molí Fariner de l’Antiga Cooperativa
de Sant Isidre de Cassà de la Selva”. També es van
visitar les instal·lacions on actualment hi ha ubicat
tot el fons d’eines, peces i estris, i el Sr. Vilert va
valorar molt positivament l’esforç que s’està realit-
zant.

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

Els regidor Sr. Xavier Codina, comenta les següents
gestions i actuacions urbanístiques dutes a terme
recentment: 

- S’han iniciat les obres de connexió de l’aigua
potable entre el nucli de Campllong i el Polígon “Les
Ferreries”. Les obres es financen mitjançant un ajut
de l’Agència Catalana de l’Aigua i fons propis muni-
cipals. 

- S’han reparat dos Flonjalls que han sortir als
camins municipals un al camí Can Bosch a Sant An-
dreu Salou a l’alçada de les granges del barber i un
altre a l’alçada del Cementiri. 

- El passat 8/10/2010 es va instal·lar la fita a tres
termes que limita amb els municipis de Fornells, Ri-
udellots i Campllong. 

- S’ha millorat la il·luminació de la sala polivalent del
Local Social, amb la instal·lació de focus i fluores-
cents. 

Pren la paraula la regidora Sra. Roser Freixas, co-
mentant que ja estan a punt tots els actes per a la
Marató de TV3 que es celebraran el proper diu-
menge dia 19 de desembre i en el mateix sentit
sol·licita que s’afegeixin als ingressos que s’obtin-
guin, 200 €.- de la partida del pressupost de l’Ajun-
tament pel 2010 destinat al mateix concepte. 

La mateixa regidora comenta la seva assistència a
una reunió de tècnics de joventut al Consell Comar-
cal del Gironès de la qual va sortir molt decebuda
pel fet que no s’informi a Campllong de les activitats
que s’organitzen ja que no es disposa de personal
tècnic en la matèria que pugui assistir a les re-
unions, que s’hauria de buscar una solució per tal
de poder tirar endavant les polítiques de joventut
endegades. 

Tot seguit el Sr. Gumbau, comenta que ja s’han fet
arribar personalment les ajudes a persones amb De-
pendència atorgades recentment. 

El mateix regidor comenta la jornada d’activitats
que va tenir lloc el passat diumenge 15 de novem-
bre durant el qual es va dur a terme la 5a. marxa
popular, la segona jornada de portes obertes del
Museu del Camp i una castanyada popular. 
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4t.- CONVENI MARC DE DELEGACIÓ DE COM-
PETÈNCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG, EL CONSELL
COMARCAL DEL GIRONÈS I EL CONSORVI
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
ESPECIALITZATS
S’acorda per unanimitat: 

Primer.– Aprovar el conveni marc de delegació de
competències i encàrrec de gestió entre l’Ajuntament
de Campllong, el Consell Comarcal del Gironès i el
Consorci Benestar Social Gironès-Salt per a la
prestació dels serveis socials bàsics especialitzats, el
qual es transcriu tot seguit. 

5è.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’A-
JUNTAMENT DE CAMPLLONG EN MATERIA
DE PROMOCIÓ TURÍSTICA.
S’acorda per unanimitat: 

Primer.– Aprovar el conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Camp-
llong en matèria de promoció turística, el qual es
transcriu tot seguit. 

6é.- CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA TEMPO-
RAL PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE
L’ESPAI DESTINAT A BAR RESTAURANT DEL
LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG. ADJUDI-
CACIÓ DEFINITIVA
S’acorda per unanimitat: 

Primer.- Adjudicar el contracte de concessió admi-
nistrativa temporal per a la gestió i explotació de l’es-
pai destinat a bar restaurant del Local Social de
Campllong a la Sra. Eva Font Palou i al Sr. Samir
Ouanani segons les prescripcions establertes en els
plecs de clàusules administratives particulars
aprovades.

7è.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM.
13. APROVACIÓ PROVISIONAL
S’acorda per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal
núm. 13 Reguladora de la taxa per a l’expedició de
documents i per activitats Jurídicoadministratives,
que tot seguit s’indica: 

“ Article 4 – Quotes 

Fotocòpies b/n, servei de fax i compulses
4.1. Fotocòpies (per full)

4.1.1. A4
a) Fotocòpies/impressions Blanc i Negre .....0,05.- €
b) Fotocopies/impressions Color...........……..0,20.- €

4.1.2. A3
a) Fotocòpies/impressions Blanc i Negre …..0,10.- €
b) Fotocopies/impressions Color........………..0,40.- €

Segon.- Donar a l’expedient la tramitació i publicitat
preceptiva, mitjançant la seva exposició al tauler d’a-
nuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província, durant un termini de trenta dies hàbils, en
els quals els interessats podran examinar-lo i plante-
jar les reclamacions que estimin oportunes.

Tercer.- Considerar, en el supòsit que no es pre-
sentessin reclamacions a l’expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint
en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació,
aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2011 i següents, seran objecte de publi-
cació en el Butlletí Oficial de la Província sota els cri-
teris següents:

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que s’aproven
per primer cop i la modificació de les ja existents.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris
de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament.

8é.- ACCEPTACIÓ DE L’ESCRIPTURA DE CONS-
TITUCIÓ UNILATERAL D’HIPOTECA DE MÀXIM
REALITZADA PER L’EMPRESA “POLINGESA” A
FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG COM
A GARANTIA SUBSTITUTIVA DELS AVALS
PRÈVIAMENT APORTATS EN CONCEPTE DE
GARANTIA DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL “LES FERRERIES”
S’acorda per unanimitat: 

Primer.- Acceptar la constitució unilateral
d’hipoteca de màxim a favor de l’Ajuntament de
Campllong per part de l’empresa “POLINGESA” com
a garantia substitutiva dels avals prèviament apor-
tats en concepte de garantia de les obres d’urba-
nització del Pla Parcial “Les Ferreries”.
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Segon.- Advertir a l’empresa “POLINGESA” que
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, en
el qual es faci constar que les finques resultants s’a-
fecten al pagament del saldo de la liquidació de les
despeses d’urbanització i altres despeses del projecte,
implicarà la cancel·lació de la hipoteca constituïda pels
promotors del pla d’iniciativa privada particular en
garantia de les obres d’urbanització

9è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
PLENÀRIA DE LA NÚM.103/2010 A 118/2010,
AMBDÓS INCLOSES 
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Orga-
nització i funcionament, es dóna compte de les re-
solucions d’alcaldia dictades des de l’última sessió:
de la núm. 103/2010 a 118/2010 ambdós incloses.

Núm.: 103/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 4/2005 referent a la llicència urbanística per a
la construcció de 4 naus industrials    

Núm.: 104/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 4/2005 referent obres d’adequació interior de
4 naus     

Núm.: 105/2010
Ref.: Inici expedient de responsabilitat patrimonial
del cotxe que va caure a una rasa d’obres al Polígon
Industrial Les Ferreries. 
Núm.: 106/2010
ref.:  Liquidació de la taxa pel servei de vigilància i
conservació de la xarxa de clavegueres. 

Núm.: 107/2010
Ref.: Liquidació de l’impost sobre l’increment dels
valors dels terrenys de naturalesa 

Núm.: 108/2010
Ref.: Inici expedient baixa d’ofici del padró d’habi-
tants de Campllong

Núm.: 109/2010
Ref.: Liquidació obres menors any 2009 Joaquim
Albertí, SA.  

Núm.: 110/2010
Ref.: Sol·licitud canvi de destinació subvenció ator-
gada per la Diputació de Girona destinada 
a obres menors, conservació i manteniment

Núm.: 111/2010
Ref.: Requeriment de documentació al licitador amb
oferta econòmicament més avantatjosa pel con-
tracte de concessió de la gestió i explotació del
servei de bar – restaurant del Local Social de Camp-
llong.

Núm.: 112/2010
Ref.: Inici expedient baixa d’ofici del padró d’habi-
tants de Campllong

Núm.: 113/2010
Ref.: Acceptació material Bar Local Social. Acord
preu just 

Núm.: 114/2010
Ref.: Liquidació de l’impost sobre l’increment dels
valors dels terrenys de naturalesa 

Núm.: 115/2010
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència
obres 17/2007   

Núm.: 116/2010
Ref.: Inscripció al registre de parelles de fet 

Núm.: 117/2010
Ref.: Canvi titularitat nínxol núm. 87

Núm.: 118/2010
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.
35/2010

10é.- MOCIONS URGENTS

10.1.- RATIFICACIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRE-
SENTADES AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL
SISTEMA URBÀ DE GIRONA. 

En el present punt, el Sr. Alcalde proposa al Ple ra-
tificar el Requeriment Previ presentat en data 25
d’octubre de 2010 al Pla Director urbanístic dels sis-
tema urbà de Girona, el qual es transcriu tot seguit. 
“ Lluís Freixas i Vilardell, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Campllong, en representació de
la Corporació amb NIF P1704200C, en ús de les
atribucions que confereix l’article 21.1 k) de la Llei
de Bases de Règim Local, així com l’article 53.1 k)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya;
EXPOSO,
Que en data 1.09.2010 es va publicar al DOGC núm.
5705 la resolució d’aprovació definitiva del Pla Direc-
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tor urbanístic del sistema urbà de Girona.

Que en data  9.09.2010 es va publicar al DOGC núm.
5711 una correcció d’errada.

Que segons el que estableix l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la legislació
contenciosa – administrativa, aquest Ajuntament pro-
cedeix a sol·licitar a l’òrgan competent per tal que
modifiqui l’actuació material de l’acte corresponent
mitjançant el següent:

REQUERIMENT PREVI

PRIMER.- EN RELACIÓ AMB LA INVASIÓ DE LES
COMPETÈNCIES MUNICIPALS 

En relació amb la naturalesa jurídica del document i
el límit amb l’autonomia local ens trobem davant
d’un document de naturalesa urbanística que té per
objecte l’ordenació de part de la comarca del
Gironès. Entenem que el Pla no s’ha d’entrar en el
contingut dels plans d’ordenació urbanística muni-
cipal segons estipula l’article 58 del Text refós de la
Llei d’urbanisme.
L’article 56 de la Llei d’urbanisme qualifica els plans
directors com urbanístics, però la regulació del seu
contingut varia cap als plans municipals entenent
que el seu objecte és l’establiment de les directrius
que han de coordinar la ordenació urbanística d’un
territori amb un àmbit supramunicipal.
Pel que fa a la naturalesa jurídica, aquesta és la del
pla urbanístic de caràcter general, s’ha afegit l’apre-
ciació de la seva vinculació en relació amb el plane-
jament urbanístic municipal. En aquest sentit se li
atribueix una vinculació jeràrquica que fa que el
planejament vigent quedi afectat pel que estipula
aquest Pla director.
Com apunta el professor Lliset Borrell, tenint en
compte la competència exclusiva en l’aprovació dels
plans directors que és atribuïda a la Generalitat de
Catalunya, s’haurà de procurar que el contingut dels
instruments segueixin les determinacions que
afecten els interessos públics extramunicipals amb
la finalitat de no envair l’autonomia municipal. Per
apreciar en quin punt el Pla director urbanístic del
sistema urbà de Girona envaeix l’autonomia muni-
cipal s’ha de determinar l’aplicació concreta dels
conceptes jurídics indeterminats inclosos en l’article
56 de la Llei d’urbanisme. 
Encara que els objectius del Pla director s’han basat
en la naturalesa jurídica d’instrument d’urbanisme
el límit de l’autonomia local s’ha vist traspassat
quan aquest aplica determinacions en el territori i
aquest planejament general passa a planificar i es-
tablir no directrius sinó imperatius al planejament
municipal.
El fet de que el Pla director com a figura de plane-

jament urbanístic de competència autonòmica im-
pliqui obligacions al planejament municipal i no es
limiti a establir determinacions i directrius no dei-
xant marge per a l’actuació de l’autonomia local, en-
tenem que infringeix la garantia institucional de
l’autonomia dels ens locals regulada a l’article 137 i
140 de la Constitució. 
De la regulació constitucional de l’autonomia local i
la interpretació del precepte que ha realitzat el Tri-
bunal Constitucional queda clar que l’autonomia
local ha d’entendre’s com un dret de participació en
els assumptes d’interès propi de l’ens local de ma-
nera que aquest tingui un poder de decisió que
haurà de ser definit pel legislador ordinari, ja sigui
estatal o autonòmic.  
Es pot deduir de la garantia institucional de l’au-
tonomia local la possibilitat de gaudir d’un àmbit
mínim de competències locals, entenent com a tal,
la imatge mínima reconeixible que s’ha heretat del
municipi. El fet que el Pla Director urbanístic del sis-
tema urbà de Girona estableixi obligacions concretes
i elimini el poder de decisió de l’autoritat municipal
per sobre del planejament urbanístic infringeix di-
rectament el nucli essencial de l’autonomia local.
Aquest aspecte queda reflectit en al jurisprudència
del Tribunal Constitucional i concretament en la STC
40/1998 de 19 de febrer: 
“Aquest Tribunal ha declarat que l’autonomia local
prevista en els articles 137 i 140 de la Constitució
Espanyola es configura com una garantía institu-
cional amb un contingut mínim que el legislador ha
de respectar i que es concreta, bàsicament, en el
dret de la comunitat local a participar a través dels
òrgans propis de govern i administració dels as-
sumptes que l’incumbeixin, graduant-se la intensitat
d’aquesta participació en funció de la relació exis-
tent entre els interessos locals i supralocals dins
d’aquests assumptes o matèries. Per l’exercici
d’aquesta participació en el govern i l’administració
els òrgans representatius de la comunitat han d’es-
tar dotats de potestats sense les quals cap actuació
autonòmica és possible [RTC 1981/32] fonament ju-
rídic quart.) A aquesta mateixa concepció respon
l’article 2.1 de la Llei reguladora de bases de règim
local, segons el qual “per a l’efectivitat de l’autono-
mia garantida constitucionalment a les entitats lo-
cals, la legislació estatal i de la comunitats
autònomes... haurà d’assegurar als municipis, les
províncies i les illes el seu dret a intervenir en els
assumptes que afectin directament el cercle dels
seus interessos, atribuint-los les competències que
procedeixin tenint en compte les característiques de
l’activitat pública de la que es tracti i la capacitat de
gestió de l’entitat local, de conformitat amb els prin-
cipis de descentralització i de màxima proximitat de
la gestió administrativa als ciutadans.”

Aquest dret d’intervenció en els assumptes de la
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seva competència forma, per tant, el nucli primigeni
de l’autonomia local. No obstant, aquest Tribunal
ha estipulat que la Constitució no assegura un con-
tingut concret o un àmbit competència determinat
sinó que “més enllà d’aquest límit de contingut
mínim que protegeix la garantia institucional, l’au-
tonomia local és un concepte jurídic de contingut
legal, que permet, configuracions legals diferents,
vàlides sempre que respectin la garantia constitu-
cional” (STC 170/1989 [RTC 1989/170], fonament
jurídic novè), de manera que correspon al legislador
la determinació concreta del contingut de l’autono-
mia local, respectant el nucli essencial de la garan-
tia institucional d’aquesta autonomia (SSTC
259/1988 [RTC 1988/259], 214/1989 i 46/1992)
sense trencar amb la “imatge comunament accep-
tada de la institució que, pel que fa a la formació
jurídica, ve determinada, en gran part, per les
normes que en cada moment la regulen i l’aplicació
que es realitza d’aquestes. (STC 32/1981, fona-
ment jurídic tercer). 
No és necessari argumentar particularment que,
entre els assumptes d’interès dels municipis i per
tant als que s’estenen les seves competències hi ha
inclòs l’urbanisme. Així ho ha precisat el legislador
estatal al disposar a l’article 25.2, d) de la Llei de
bases de règim local que el municipi exercirà les
seves competències en matèria de “ordenació,
gestió, execució i disciplina urbanística” i al pre-
veure a l’article 84.1,b) de la mateixa Llei el some-
timent de l’activitat dels ciutadans “a prèvia
llicència i a altres actes de control preventiu”.
La voluntat de l’article 56 del Text refós de la Llei
d’urbanisme és el respecte a la garantia institu-
cional de l’autonomia local, preveient que la figura
del planejament general de caràcter supramunicipal
tindrà per objecte: 

1-L’establiment de les directrius per coordinar l’or-
denació urbanística d’un territori d’àmbit supramu-
nicipal.
2-Determinacions sobre el desenvolupament ur-
banístic sostenible, la mobilitat de les persones, les
mercaderies i el transport públic. 
3-Mesures de protecció del sòl no urbanitzable i cri-
teris per l’estructuració orgànica d’aquest sòl. 
4-La concreció de les grans infraestructures. 
5-La programació de polítiques supramunicipals de
sòl i d’habitatge concertades amb els ajuntaments
afectats en la tramitació que regula l’article 81.
Aquesta programació ha de garantir la solidaritat
intermunicipal en l’execució de les polítiques d’habi-
tatge assequible i de protecció oficial, la suficiència
d’aquestes polítiques ha de garantir el dret consti-
tucional a una habitatge i el compliment dels prin-
cipis establerts en l’article 3. 
Del redactat i del que estipula el Pla director ur-
banístic del sistema urbà de Girona es desprèn una

vulneració de l’article 56 de la Llei d’urbanisme, al
mateix temps que atenta greument contra l’autono-
mia municipal. Obligant al planejament municipal
en un sentit molt concret i deixant sense opcions la
discrecionalitat del planificador municipal, discre-
cionalitat que és el contingut essencial de l’autono-
mia local.

SEGON.- EN RELACIÓ AMB EL FONAMENT DEL PLA
DIRECTOR I LES SEVES PREVISIONS DEMOGRÀ-
FIQUES I ECONÒMIQUES 

- Respecte la variant de Riudellots: es considera
que la variant de Riudellots ha de finalitzar dins del
terme municipal de Riudellots, sense comportar cap
afectació al municipi de Campllong. 
El terme municipal de Campllong no forma part,
com a part afectada, del Pla director urbanístic del
sistema urbà de Girona. Ara bé, existeix una
afectació territorial expressa, la qual ha de generar,
com a mínim, el consens amb el municipi (s’adjunta
plànol d’afectació territorial sobre el sistema d’in-
fraestructures de mobilitat).
Campllong és un petit poble de 865 hectàrees, si-
tuat a la conca mitjana de l’Onyar, amb uns ter-
renys fonamentalment planers, caracteritzat per un
nucli urbà en expansió al costat de l’actual car-
retera, un ampli disseminat de masies, conjunts
agrícoles i forestals repartits per tot el terme mu-
nicipal, i drenat, sobretot, en el territori afectat per
la variant, per una gran quantitat de rius, recs i ri-
eres que formen un dels nostres únics deltes inte-
riors de Catalunya.
Amb aquesta nova infraestructura es perdrien unes
zones de conreu de gran valor agrícola, unes zones
de protecció natural de gran valor paisatgístic i na-
tural.

Per tot el que s’exposa,

SOL·LICITO,

Que es tingui per realitzat el requeriment previ per
a la modificació de l’actuació material de l’acte dins
el termini de dos mesos establert a l’article 44.2 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de regulació de la
jurisdicció contenciosa – administrativa contra la
resolució publicada al DOGC núm. 5705 de data
1.09.2010 sobre el Pla Director urbanístic dels sis-
tema urbà de Girona

Que a la vista del que es manifesta es procedeixi a
la seva consideració.
Campllong, 25 d’octubre de 2010.

Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

Cop d’ull a les actes municipals
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Obres Consultori Municipal

La inversió final de l’obra ha estat de 76.632,72.- €
dels quals s’ha d’afegir l’import corresponent als
equipaments i mobiliari. La inversió ha estat sub-
vencionades pel Servei Català de la Salut en un
91,09%. 
L’equipament es troba situat a la planta baixa de
l’Ajuntament i s’hi accedirà per la porta principal.
Té 80,59m2 construïts, dividits en l’àrea d’entrada
(recepció i sala s’espera), i dos consultes per a l’a-
tenció a l’usuari individualitzada (metge i inferme-
ria) i un arxiu. 
Actualment estem a l’espera de que s’hi destinin els
professionals i el material fungible necessaris per
posar en funcionament el més aviat possible la nova
instal·lació, que de ben segur, la proximitat amb la
població farà augmentar la qualitat de l’atenció.

Obres i gestió municipal 
Obres d’asfaltat del Passeig de Campllong i 
arranjament de flonjalls 

El trànsit intens de l’entrada al municipi pel Passeig
de Campllong ha provocat que calgui fer operacions
d’asfaltat del maltractat paviment. 
En aquesta ocasió s’han realitzat les obres d’asfaltat
mitjançant una capa de 3 cm d’aglomerat asfàltic
sobre el ferm existent, entre la rotonda de la C-25 i
la petita rotonda de l’Alzina, al carrer Bugantona,
aprofitant per adequar les rampes dels passos de
vianants elevats existents, aixecant les tapes dels
pous de sanejament a nivell de l’asfalt i pintant les
marques vials. L’import de les obres ha estat de
23.740,72.- €, amb una ajuda de la Diputació de
Girona d’import 13.868,40.- €.  
En el mateix sentit, s’han realitzat petites operacions
de manteniment del ferm dels carrers i camins
aprofitant que es tenien les màquines d’asfaltar al
municipi, i s’han arranjat dos grans flonjalls; un al
costat del cementiri i l’altre al camí que va de Can
Bosch fins al camí de Sant Andreu.
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Obres de connexió dels dipòsits d’aigua
potable i portada d’aigua al veïnat de Can
Falgueres 

Una nova conducció en alta permetrà connectar el
dipòsit d’aigua potable de la zona urbana i el dipòsit
de la zona industrial de Les Ferreries. 
Per motius tècnics i de qualitat de l’aigua s’han rea-
litzat les obres d’una canonada de transport  que im-
pulsa l’aigua potable del nucli urbà de Campllong, que
es nodreix de dos captacions i d’un petit dipòsit de
100 m3, al dipòsit del Polígon Industrial Les Ferreries
de 1.000 m3 de capacitat útil. 
D’aquesta manera es podrà realitzar en aquest punt
i, si és necessari, la barreja de les aigües dels pous
municipals, que el pas del temps ha fet empitjorar la
seva qualitat amb les aigües que provenen de l’artèria
Costa-Brava Centre. El dipòsit del Polígon actuaria
com a dipòsit principal d’abastament del municipi. 
Les obres han suposat una despesa de 131.876,68 €
i han estat finançades en part per l’Agència Catalana
de l’Aigua amb un import de 75.394,09 i la resta en
fons municipals.  
Aprofitant la realització de les obres esmentades, s’ha
instal·lat una canonada en baixa que subministra
l’aigua potable al veïnat de Can Falgueres, que
restava pendent de les darreres actuacions de  les
obres de “Portada d’aigua potable als veïnats del mu-
nicipi de Campllong”. 

La vida del poble

Instal·lació fita de tres termes 

Acabats els treballs de delimitació termal del municipi,
el passat mes d’octubre es va procedir a instal·lar una
fita de granet triangular gravada amb els noms dels
municipis al punt on coincideixen Riudellots de la
Selva, Fornells de la Selva i Campllong. 
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Nova senyalització viària 
Gràcies al Pla de senyalització comarcal que va impulsar el Consell Comarcal de Gironès, a finals del 2009, el
passat mes de desembre es van instal·lar, en punts concrets dels camins públics rurals i de carrers del nucli
urbà senyals informatives direccionals d’alumini, amb la finalitat de tenir correctament indicats els diferents
veïnats del nostre municipi, el polígon industrial, el nucli urbà, els equipaments municipals i els municipis
veïns. Concretament, aquests conjunts de senyals s’han emplaçat al camí de Can Bosch, al camí de Sant An-
dreu, al camí que enllaça aquests dos camins i al Passeig de Campllong.
També s’ha instal·lat nova senyalització als passos de vianants de la ruta verda del veïnat de la Bruguera e-
xistents al camí, per tal de garantir la seguretat dels usuaris de la ruta verda al travessar el camí.

Millora il·luminació sala polivalent local social 
L’Ajuntament ha millorat la il·luminació de la Sala Polivalent del Local Social per tal de condicionar-la i a-
dequar-la a les activitats que s’hi duen a terme, i concretament quan s’utilitza com a aula d’estudi, ja que
aquesta cal que tingui unes bones condicions de llum per als usuaris.
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5a. Marxa Popular, Jornada de portes obertes
del museu del Camp, Castanyada

El passat 15 de novembre,  a les 8 del matí, va
començar la 5a. Marxa Popular de Campllong, on tots
els marxaires participants, van poder passejar, cami-
nar o córrer, pels camins i corriols senyalitzats per l’or-
ganització en els dos itineraris, un de 12 Km. i un altre
de 18 Km, en acabar els esperava un bon esmorzar
per tornar agafar forces. 
Al migdia, va tenir lloc la segona jornada de portes
obertes del “Museu d’eines antigues del camp i d’oficis
tradicionals de Campllong”, on s’hi exposen les més
de 500 eines i estris antics cedides per particulars, en
el mateix acte es va presentar el projecte de “Recu-
peració del Molí Fariner de l’Antiga Cooperativa de
Sant Isidre de Cassà de la Selva”. L’Acte va estar pre-
sidit pel Sr. Freixas, Alcalde de Campllong i el Sr.
Xavier Soy, Vicepresident de la Diputació de Girona i
Alcalde de Bescanó. 
La Castanyada popular, que cada any te lloc per
aquestes dates va finalitzar una jornada plena d’ac-
tivitats.  Un berenar de torrades i botifarres, acom-
panyades per les típiques castanyes per postres van
tancar la diada.  

Activitats al poble
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Homenatge a la Gent Gran de Campllong 2010

Com és habitual, cada dos anys Campllong ret ho-
menatge als més grans del municipi. Enguany els
actes van consistir en una missa i un petit concert a
càrrec de la Susanna del Saz i tot seguit dinar al
pavelló de Campllong i cantada d’havaneres a càrrec
del Trefins. 

Van participar entre homenatjats i familiars acom-
panyants unes 200 persones i van tenir de record
una fotografia de grup i les parelles de més de 80
anys van ser obsequiats amb altres regals. 

Bicicletada popular diumenge 26 de Desembre
– Sant Esteve

El Diumenge 26 de setembre, 13 valents van agafar
les bicis i a les 9 del matí eren a punt per sortir amb
bicicleta per la plana entre Campllong, Cassà,
Llagostera i Sant Andreu Salou. Les condicions de fred
eren extremes -6 graus amb tot glaçat, per recuperar
forces es va fer una petita parada a Llagostera que va
donar ànims a seguir amb l’itinerari fixat. 
Tots contents en acabar vam batejar la sortida com a
la “crematorrons”, amb un bon gust per tornar-hi al
proper any.   
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Casal de Jubilats
A l’octubre van tornar a començar els cursos de gim-
nàs i d’informàtica al Local Social, que fan que els avis
estiguin en forma de ment i de cos. I també els di-
marts a la tarda ens reunim tots a baix per fer petar
la xerrada i celebrar aniversaris, sants i el que faci
falta! Ara per Nadal cantem nadales i també vam fer
el pessebre, aquest any ens vam presentar al concurs
de pessebres del Local Social. I no ens oblidem del
ball, que cada quinze dies omple de ritme la sala gran
del Local Social. 
Al novembre hi va haver una xerrada sobre la Farma-
ciola, on la farmacèutica de Riudellots va venir a ex-
plicar el que cal tenir a la farmaciola i el que no, i que
sobretot s’ha de vigilar que no tinguem medicaments
caducats. Al desembre vam anar d’excursió a Canet
d’Adri, a veure el pessebre de Can Roseta, un pesse-
bre molt gros que fa una senyora als afores de casa
seva, on hi ha representades les diferents catedrals
fetes amb suro. Després vam anar a dinar al Restau-
rant La Sala de Canet, i vam dinar molt i molt bé! En
vàrem sortir molt contents i molt tips, així que va ser
una sortida que ens va agradar molt. 
Ara toca tornar a rumiar altres activitats i sortides per
anar fent, la qüestió és anar fent coses! 

Des del Casal de Jubilats us desitgem un bon any a
tothom!

La vida del poble

Nova direcció al Restaurant del Local Social.
Coincidint amb les festes de Nadal el Restaurant del Local Social ha estrenat nova direcció. El nou equip ha
estat impulsat per en Joaquim Miralles, veí de Cassà però vinculat a Campllong, doncs és el net d’una persona
que ha estat molt coneguda i estimada al poble a més d’ antic alcalde en temps de la República:  l’Enric
Miralles “el Tupí”. Des de l’ Ajuntament volem donar la benvinguda i desitjar tota mena de sorts a aquest nou
equip dirigit per la dona d’en Quim, l’Eva Font i per en Patrick, també conegut d’ aquests vorals, doncs ha estat
cuiner de Can Xiquet a més d’haver passat pels fogons de restaurants prou acreditats com Les Panolles i Els
Tinars.  L’equip es complementa amb l’Imma Mora, també veïna de Campllong com a ajudant de cuina i el
servei  de sala va a càrrec de la Mònica Fernández i la M. Àngels Currius, també veïna de Campllong. El restau-
rant ofereix menú diari al migdia de dimarts a divendres i un menú més complert de cap de setmana tant al
migdia com el divendres i dissabte a la nit. Té un preu especial per grups i colles i aquest mes de gener ha
estrenat un servei de carta amb plats d’ una excel·lent relació qualitat/preu. Com a novetat en el servei també
cal destacar que  cada dia publiquen el menú a l’adreça web www.facebook.com/restaurantlocalsocial, fet
que permet saber el què podrem menjar abans de sortir de casa o de l’oficina.
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EL LOCAL SOCIAL

A partir de l’octubre, s’han tornat a
reprendre els cursos al Local Social. En-
guany hi ha una novetat, el grup de pe-
tits d’anglès. Una colla de 10 nens i
nenes amb edats entre els 8 i 12 anys,
venen cada dimarts a la tarda amb la
Joanna, la professora i veïna de Camp-
llong, on aprenen moltes coses noves i
repassen el que s’ha fet a l’escola.
A través de cançons, jocs i llibres, van
millorant el seu nivell d’anglès, tan útil i
necessari en els temps que corren! 
També s’ha tornat a començar els cursos
de country, i enguany també amb 2 ni-
vells, el nivell de debutants el divendres
al vespre i el nivell d’iniciats amb més
experiència el dissabte a la tarda. Veiés-
siu com ballen tots amb les botes, tot el
Local Social trontolla!  
Al mes de novembre vam tenir una altra
edició del cicle de “Tallers de tastets”.

Aquest cop va anar de formatges, amb el
títol “Mengem formatges”, l’Òscar Gil va
preparar una sessió on es van poder de-
gustar uns 10 tipus de formatges dife-
rents, tots ells acompanyats de diferents
melmelades i bons vins. I a final de de-
sembre, els cursos han tornat a des-
cansar i el Nadal també ha vingut al Local
Social, on els nens i nenes del Casalet de
Nadal han transformat l’aula de repàs en
el seu taller de manualitats, i la sala po-
livalent en el seu pati d’escola. I és que la
sala polivalent ja ho diu bé el seu nom,
perquè hi fem de tot! Des de classes
d’anglès amb les taules, ioga amb les
màrfegues, gimnàs de gent gran amb les
pilotes, tastets de diferents tipus i fins i
tot la Quina! I sort en tenim de tenir-la,
per poder anar fent cada vegada més ac-
tivitats i de més diferents. Ah, i si teniu
alguna proposta de taller o activitat, ja
saber que podeu venir a proposar-la. 
Bon any a tothom!
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Campllong amb la Marató de TV3

Enguany TV3 ha organitzat la dinovena edició, de “La
Marató”. Es va celebrar el dia 19 de desembre i es van
fer amb l’objectiu de recollir fons per destinar-los a la
investigació de les lesions medul·lars i cerebrals
adquirides de manera sobtada, les quals són lesions
que afecten el sistema nerviós central que és el gran
centre processador del cos i està format pel cervell, el
cerebel, el bulb raquidi i la medul·la espinal.
Es van fer diferents activitats: Esmorzar popular, el
qual s’ha convertit en una trobada obligatòria; dife-
rents activitats i tallers, com són un Taller de cam-
panes per l’arbre de Nadal, venta de “Centres de
Nadal” artesanals, venda d’arracades i collarets amb
càpsules de café i la possibilitat de practicar l’Slackline
i de fer equilibris amb “rulos”; el Tast de vins solidari
“Catalunya país de vins”, amb el qual es va fer una
passejada per les diferents zones vitivinícoles cata-
lanes amb l’explicació i Tast de Vins de les diferents
D.O, a càrrec del Sumiller Eduard Solà de Vins i Licors
Grau per gentilesa del Restaurant Can Xiquet; i per
tancar la festa, l’actuacio dels Timbalers i grallers de
Campllong i el gegant Quirze.

La xifra recollida aquest any va ser de 1.175,20€ 

Moltes gràcies a tots i a totes per col·laborar!

ACTIVITATS NADAL 2010
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Missa 
del Gall i
Pastorets
El passat dia 24 de desembre va tenir lloc la
tradicional Missa del gall amb la posterior repre-
sentació dels pastorets.

Per circumstàncies meteorològiques es va haver
de fer a l’interior de l’església. Els nens i nenes
ho van fer molt bé, i a més, s’ha de tenir en
compte que els més grans representaven més
d’un paper.

Després de la representació tots van fer cagar el
tió i hi va haver xocolata desfeta i coca per a
tots. 
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Concurs de Pessebres

Un cop més, i per segon any consecutiu, és
va dur a terme el concurs de pessebres de la
nostra població. Hi van participar un total de
12 representacions, creades per diferents
col·lectius de totes les edats i gèneres. Tots
ells contenien les escenes típiques d’un
pessebre tradicional, (naixement, anun-
ciació, l’arribada dels tres reis mags, la figura
catalana “el caganer”,…); però en cal
destacar l’originalitat en els materials, l’es-
forç i la innovació en les idees que es van
presentar. 
Es van entregar un total de tres premis:
Premi al millor Pressebre Exterior (Sergi Gi-
bert i Jordi Currius), Premi al millor Pessebre
Tradicional (Família Vilagran - Salamanya) i
Premi al millor Pessebre Original (Família
Batllosera - Formiga).
S’agraeix la participació i la bona acollida que
ha tingut l’acte i esperem tornar-vos a veure
el proper any.

Premi al millor 
Pessebre Original
Família Batllosera -
Formiga

Premi al millor 
Pessebre Tradicional
Família Vilagran - 
Salamanya

Premi al millor 
Pessebre Exterior
Sergi Gibert i
Jordi Currius
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JOC DE LA QUINA

Els dies 25 i 26 de desembre el Museu d’Eines Antigues del Camp i d’Oficis Tradicionals de Campllong va tornar
a organitzar el Joc de la Quina en aquestes dates festives. Hi havia grans premis com són lots de productes
alimentaris, sopars, esmorzars a restaurants de Campllong, electrodomèstics, estades d’hotel i molt més,
gràcies a la col·laboració de les empreses del nostre poble.
Esperem que en gaudíssiu.
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Recollida de cartes
dels 3 patges d’Orient i

Cavalcada de Reis.
El dia 2 de gener van arribar els tres patges dels reis
d’Orient per tal de recollir les diferents cartes de tots
els nens i nenes i el dia 5 de gener, a les 18.30h de la
tarda, varen arribar Ses Majestats Reis D’orient a la
nostra Vila de Campllong. Melcior, Gaspar i Baltasar,
acompanyats dels patges i de la seva comitiva reial,
van ser molt ben rebuts per part de tots els nens i
nenes, els quals van indicar amb els seus fanalets
il·luminats el camí fins al local Social.
Allà, Ses Majestats van rebre a tots els infants i es
van fotografiar amb ells.
Esperem amb il·lusió el seu retorn.
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CASAL DE NADAL 2010-2011:

Aquest any el casal de Nadal s’ha realitzat amb una combinació de jocs i manualitats molt diversos. Hi havia
deu infants fet que facilitava molt el joc en grup, a més eren d’edats diferents i tots aprenien uns dels altres.
Ens trobàvem a la sala de repàs del Local Social de bon matí per a fer la manualitat del dia, i més tard, ja a
l’hora  d’esmorzar; anàvem a diferents parcs i places del poble on solíem jugar una estona a futbol. Un cop
amb la panxa plena anàvem a la sala polivalent del mateix Local, i al pavelló on jugàvem al famós “Bote”; a-
magant-nos en les diferents estances on ens ho passàvem la mar de bé. Un dia vam fer pastes de  sal, un
altre vam fer uns marcs de fotos tot curiosos amb plastilina, també vam fer un fanalet, dos murals molt
“xulos”, i apart de pintar molts dibuixos, l’últim dia vam fer una gran gimcana. Vam muntar petites obres de
teatre i amb tan sols deu dies vam conèixer un munt de jocs tant petits com grans on vam jugar sense parar.



Oficines Municipals
972 46 15 04 - fax 972 46 34 08
C/ Església, 21 - CP 17459
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.

Bar-Restaurant: 972 46 49 80

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

Altres serveis:

Serveis Social - Cassà 972 46 08 51
Assistència Sanitària - CAP Cassà      972 46 38 82 (83)
Consorci d’Ambulàncies 972 41 00 10
Servei d’aigües - PRODAISA 972 20 20 78
Servei d’avaries - ENDESA 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
Serveis Funeraris - MÉMORA (24 hores) 972 20 23 35

Telèfon d’emergències: 112
Bombers: 085
Mossos d’esquadra: 088 - 972 18 88 10

El gra i la palla · Campllong

Butlletí d’informació Municipal

Serveis i telèfons
de l’Ajuntament de Campllong

Amb el suport de: Edita:


