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El gra i la palla

Carta de l’Alcalde

Aquest 2011 comencem a gaudir de ser-
veis llargament esperats i sembla que ho 
fem entre dubtes. Quedava molt bé voler 

allò que no teníem i ara la realitat és que algun 
d’aquests serveis ha arribat, això sí, després 
d’un munt de gestions i d’esforços amb diferents 
administracions.

A principis de juny, en concret el dia 2 (di-
jous) i dins l’horari d’11 a 1 del migdia, tenim 
metge i infermera, amb la sort que ens han desti-
nat uns magnífics professionals. La veritat és que 
tampoc no ens podem conformar amb menys. 

Les instal·lacions que acullen el Consultori 
mèdic de Campllong són de primera i amb un toc 
especial que ens recorda la història de l’espai, 
l’antiga rectoria. Les instal·lacions s’han dotat 
de tot l’equipament necessari (mobiliari, aparells 
i material). No podia ser d’altra forma. 

Ara, el que manca és que tots nosaltres, 
els veïns, aprofitem qualsevol circumstància per 
anar a veure les instal·lacions i, si coincideix amb 

les nostres necessitats mèdiques, els dijous, uti-
litzem aquest nou servei. Només d’aquesta ma-
nera aconseguirem ampliacions horàries i mi-
llores amb l’assignació de nous serveis. O sigui, 
que la confiança amb el col·lectiu "Campllong’" és 
el que ha de regir i el que ha de fer que, d’aquí a 
un temps no gaire llunyà, estiguem tots plegats 
satisfets pel desenvolupament de l’atenció sani-
tària al nostre municipi. Siguem en tot moment 
conseqüents als temps en els quals estem, tin-
guem present que les administracions tenen el 
calaix buit i que costa que les nostres inquietuds 
es materialitzin.

L’altre servei que aquests dies ha fet moltes 
passes endavant de cares a la seva posta a 
punt és la Llar d’infants. Fa mesos que se’n 

van començar les obres i els treballs s’acabaran 
a finals de juliol/principis d’agost. 

Paral·lelament, s’ha posat en marxa la tra-
mitació per a l’adjudicació del servei de gestió. 

A POC A POC, ANEM ASSOLINT SERVEIS

El Consultori mèdic
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Això farà que a primers de setembre tot estigui 
a punt per començar. Per optar a aquesta con-
cessió administrativa s’hi van presentar tres pro-
postes i, seguint amb el procés establert i tenint 
en compte els condicionants i puntuacions prè-
viament aprovades pel Ple, s’ha fet l’adjudicació 
del servei (aquest procés està a disposició de qui 
el vulgui consultar).

S’ha de tenir en compte l’experiència de 
la nostra administració local ja que fa anys que 
gestiona un casal d’estiu amb responsabilitat i 
coherència. 

Amb els assessoraments tècnics necessaris 
i amb les ganes de fer-ho bé, tant dels regidors 
com de l’equip docent, esperem que el servei de 
la llar d’infants aporti a nenes i nens de Camp-
llong uns primers fonaments en la seva formació 
com a persones. També, com amb qualsevol al-
tre servei, hi farà falta la complicitat dels usuaris 
i veïns. Sobretot, hem de creure amb nosaltres 
mateixos i amb el nostre col·lectiu. Això sí, sense 
renunciar als nostres drets. 

En el cas de la llar d’infants del nostre 
poble, la cosa arrenca de lluny. Deixeu-me fer 
memòria: tot ve, concretament, de la cons-
trucció de la llar d’infants de Cassà. En veure 
que els infants de Campllong tenien una dis-
criminació (lògica?) envers dels de Cassà de 
la Selva. Potser quedava clar que Cassà és un 
municipi i que Campllong és un altre municipi. 
És és el que sempre hem volgut... o no? Els 
de Cassà tenien un preu, els de Campllong, 
Llambilles i Sant Andreu Salou, un altre. I els 
quatre municipis vàrem voler trobar-hi una 
solució. Cassà va ésser coherent amb la seva 
situació de poble prominent a la zona i va es-
tar receptiu a la situació. Tot plegat va apor-
tar l’elaboració d’un conveni a quatre bandes, 
on també es va incloure el servei de l’hos-
pital geriàtric Sant Josep. En aquest conveni 
s’establia que tots aquests pobles passaven 
a ésser partícips dels serveis i a ésser soli-

daris econòmicament parlant dels costos de 
manteniment. 

El problema radica en que no ens deixen 
participar en la presa de decisions de gestió en 
cap de les dues entitats (llar d’infants i hospital). 
El conveni és renovable any rere any. Això sí, en 
la situació que cap de les parts no digui el contra-
ri es renova automàticament. Perquè ho enten-
guem tots, i sense dubtes, amb el conveni amb 
Cassà, teníem el servei però estàvem amb el cul 
a l’aire. 

Com que aquesta situació no podia ésser 
acceptable, ens hem anat espavilant a fi d’assolir 
i garantir uns bons serveis per Campllong. Per 
una banda, hem participat amb la iniciativa de 
Riudellots en el projecte del Centre de dia, on ac-
tualment dues persones de Campllong gaudeixen 
del servei. Per l’altra banda, hem creat la nostra 
pròpia llar d’infants, com també ho farà en breu 
Llambilles. 

Ara, com sempre, restem a la disposició de 
Cassà i dels altres pobles veïns, perquè 
quan vulguin parlem de crear sinergies 

comunes, bilateralitats en els diferents serveis. 
El que ens convingui a tots plegats, això sí, amb 
un punt de partida que sigui respectuós amb la 
realitat. No es tracta d’ajudar a pagar i prou, sinó 
d’ésser partícips en les decisions; és per això 
que als principis de la democràcia la gent del 
nostre poble va decidir que el nostre poble fos 
sobirà i no pas formar part d’algun del municipis 
veïns. La idea és la mateixa encara ara, oi que sí? 
Doncs hem de ser curosos i no errar el camí. Tots 
plegats segur que ho aconseguirem. Us desitjo a 
tots treball i salut. 

L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 20 DE GENER DE 2011

1r- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 16 DE DESEMBRE 
DE 2010
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 16 
de desembre de 2010.

2n- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPE-
SES DIVERSES
S’acorda aprovar i disposar el pagament dels imports se-
güents:
2.469,45 €, corresponents a la quantitat econòmica cor-
responent a la part variable del segon semestre de l’apor-

tació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) del municipi de 
Campllong. 

3r- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
Exp. núm. 01/2011
Promotors: J.P.C. en representació de l’empresa POLINGESA 
Obres autoritzades: Adequació d’un terreny.
Emplaçament de les obres: Carrer de la Riera, 20 – Parcel·la 17 i 
18. Liquidació de la taxa expedició llicències urbanístiques: TO-
TAL A SATISFER:  41,88 €. 

4.1.- ATORGAMENT SUBVENCIONS DIVERSES. ACCEPTACIÓ
S’accepten, amb manifestació de l’agraïment corporatiu, les 
següents subvencions (taula): 

Adm. Expedient Objecte Base 
subvencionable

I m p o r t 
atorgat

Dipsalut SAC 36/2010 Adquisició mobiliari Consultori local 5.700,82 € 3.000 €

Diputació de Girona ES/13030 Projecte Joves Campllong 2010-2011 700 €
Diputació de Girona SC/1831 Casal de jubilats 2.350 € 300 €

4.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA: DIFUSIÓ GRATUÏTA DE LA FIRA A 
MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITS I RADIOFONICS.
Es manifesta al Sr. President de la Diputació de Girona, sol·
licitar la inserció gratuïta d’anuncis de suport referits a la Fira 
de Primavera d’aquest municipi que tindrà lloc els dies 30 
d’abril i 1 de maig propers.

5è- DIPSALUT. ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA. SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ 
PROGRAMES 
S’acorda sol·licitar, a través de l’aplicació SIMSAP, la in-
clusió del municipi de Campllong en els següents progra-
mes: 

PT09, Programa de suport a la gestió del risc derivat de les 
sorreres infantils. 
PT04, Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua 
de l’aixeta del consumidor. 
PT02, Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions 
de baix risc per a la transmissió de legional·losi. 

6è- ELECCIONS DE CAMBRES AGRÀRIES DEL 20 DE FE-
BRER DE 2011. SORTEIG DE DESIGNACIÓ DELS MEM-
BRES DE LA MESA ELECTORAL DE CAMPLLONG
Es procedeix a la designació mitjançant sorteig dels membres 
de la taula electoral que s’haurà de constituir el proper dia 
20 de febrer, amb motiu de la celebració de les eleccions de 
cambres agràries 2011.

7è.- DESPATX ORDINARI
7.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde infor-
ma als assistents de diverses  comunicacions rebudes, de les 
quals els reunits es donen per assabentats. 

7.2.- En el present punt, el Sr. Alcalde dóna compte de les do-
cumentacions trameses de l’Àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal del Gironès, referents als dies del servei de recollida 
de mobles (cada tercer dijous de mes), i del calendari de nete-
ja viària, programats per aquest any 2011. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 3 DE FEBRER DE 2011

1r- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 
16/12/2010
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 16 
de desembre de 2010.

 
2n- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa felicitar els familiars dels infants nas-
cuts en el municipi en els darrers mesos i s’acorda d’adreçar 
la comunicació proposada pel naixement de NSA. 

3r- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I 
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GESTIONS REALITZADES
Els regidors, fan un breu comentari de les activitats orga-
nitzades que es van portar a terme durant el Nadal: casalet, 
quina, pastorets, cavalcada de reis, etc. i volen fer constar 
el seu reconeixement i agraïment als organitzadors que fan 
possible que totes aquestes activitats es duguin a terme i a 
totes aquelles persones que hi van assistir i participar acti-
vament. 

Tot seguit, es comenta el canvi de direcció de la gestió del 
bar-restaurant del Local Social un cop resolt el concurs per a 
la seva adjudicació. 

4t- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
D’ALTELL AL MAGATZEM MUNICIPAL
S’aprova inicialment el projecte de CONSTRUCCIÓ D’AL-
TELL AL MAGATZEM MUNICIPAL, amb pressupost d’obra 
per contracte d’import 101.120,04 €, redactat pel Sr. Ma-
nel Alemany i Masgrau, arquitecte del Consell Comarcal 
del Gironès.

5è- RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
PER A LA REALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC DE PRES-
TACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 
ENTRE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
S’acorda renovar el conveni entre l’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA SALUT i l’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG. 

6è- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBA-
NÍSTICA DE CAMPLLONG – POUM, EN LES CONDICI-
ONS D’USOS I ACTIVITATS AL TERME MUNICIPAL DE 
CAMPLLONG (ADAPTACIÓ  A LA LLEI 20/2009), ADOP-
TADA PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME 
DE GIRONA
Es dóna compte de l’escrit tramès pels Serveis Territo-
rials d’Urbanisme, comunicant l’aprovació definitiva de 
la modificació puntual del POUM referent les condici-
ons d’usos i activitats per tal d’adequar-les a la realitat 
del municipi i al contingut de la Llei 20/009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les ac-
tivitats, promogut per aquest Ajuntament i s’afegeix al 
text aprovat que: les instal·lacions de radiocomunica-
ció a l’Annex 1 apartat B.2 i es substitueix en la mateixa 
disposició la Directiva 96/61/CE per la nova Directiva 
2008/1/CE. 

7è- PUOSC 2011. SOL·LICITUD MANTENI-
MENT SUBVENCIÓ PUOSC 2010, CANVI DE 
DESTINACIÓ I INCLUSIÓ D’OBRA A L’ANUA-
LITAT 2011
S’acorda per unanimitat el següent: 

PRIMER. Sol·licitar al Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, que 
el benefici de la rebaixa de la licitació de l’obra "Amplia-
ció dels Local Socials de Campllong 1a. Fase" no suposi 
una alteració en l’aportació del PUOSC i que, per tant,  
es mantingui la subvenció total atorgada pel PUOSC de 
523.867,53 €.
 
SEGON. Sol·licitar al Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques de la Generalitat de Catalunya la inclusió 
de l’obra "Adequació de la rectoria per a l’ampliació de l’àrea 
d’administració de la casa consistorial" amb un pressupost de 
107.906,83 € al PUOSC 2011 (obra inclosa i renunciada en el 
PUOSC 2010 AMB NÚM. 2010/500). 

TERCER. Sol·licitar el canvi de destinació de la subvenció ator-
gada pel finançament de l’actuació núm. 2011/541 "Ampliació 
dels locals socials de Campllong 2a. Fase" d’import 84.848,35 €, 
per al finançament del projecte "Adequació de la rectoria per a 
l’ampliació de l’àrea d’administració de la casa consistorial". 
(que l’Ajuntament sol·licita que s’inclogui en el PUOSC 2011 
després d’haver hagut de renunciar a la seva execució tot i 
estar inclosa en el PUOSC 2010)

QUART. Aprovar el projecte "Adequació de la rectoria per a 
l’ampliació de l’àrea d’administració de la casa consistorial" 
redactat per l’arquitecte Sr. Manel Alemany i Masgrau dels 
serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès, amb pressu-
post d’execució de l’obra d’import 107.906,83 €.

8è- SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS. RENÚNCIA 
CONTRACTE AMB LA SOCIETAT FCC FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES I CONTRATA, S.A. INICI TRÀMITS 
PER A NOVA CONTRACTACIÓ
S’acorda, per unanimitat, deixar sense efecte i rescindir el 
contracte sobre el servei de recollida i transport de deixalles 
(RSU) que duu a terme la companyia FOMENTO DE CONS-
TRUCCIONES I CONTRATAS, S.A. a partir del dia 15 de maig 
de 2011 pel que fa a la fracció de rebuig, complint el termini 
de 3 mesos per a l’extinció de la prestació del servei comprès 
en el propi contracte i iniciar els tràmits i negociacions amb 
diverses empreses del sector per tal de negociar condicions i 
millores de la prestació dels servei, per tal de procedir a una 
nova contractació. 

9è.- DONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈ-
DITS PRESSUPOSTARIS 2/2010. APROVACIÓ DEFINITIVA
Donar-se la corporació per assabentada de que resta elevat 
a definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat en sessió de 4 
de novembre  de 2010, de conformitat amb allò disposat per 
l’article 169.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (RDL 
2/2004, de 5 de març).
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10è. PRESSUPOST EXERCICI 2011. APROVACIÓ INICIAL
S’aprova inicialment, per unanimitat,  el projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2011.  

Pressupost consolidat 2011 -  Ingressos

Cap. Entitat local Campllong 
iniciatives 

SAU

Museu 
del camp

Total Consolidació 
pressupost

1 320.200,00 0,00 0,00 320.200,00 320.200,00

2 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00

3 275.053,25 0,00 3.500,00 278.553,25 278.553,25

4 206.067,96 0,00 15.100,00 221.167,96 221.167,96

5 18.779,40 16.109,40 0,00 34.888,80 34.888,80

6 157.922,54 0,00 0,00 157.922,54 157.922,54

7 282.387,33 0,00 0,00 283.187,33 283.187,33

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO-
TAL

1.304.410,48 16.109,40 19.400,00 1.339.919,88 1.339.919,88

Pressupost consolidat 2011 - Despeses

Cap. Entitat local Campllong 
iniciatives 

SAU

Museu del 
camp

Total Consolidació 
pressupost

1 189.699,04 0,00 3.600,00 193.299,04 193.299,04
2 537.750,57 1.711,86 15.000,00 554.462,43 554.462,43
3 6.800,00 934,23 0,00 7.734,23 7.734,23
4 57.851,00 3.017,62 0,00 60.868,62 60.868,62

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 440.309,87 0,00 800,00 441.109,87 441.109,87

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 72.000,00 10.445,69 0,00 82.445,69 82.445,69
TO-
TAL

1.304.410,48 16.109,40 19.400,00 1.339.919,88 1.339.919,88

S’aprova per unanimitat la plantilla de personal municipal integrada pels llocs de treball següents:
PERSONAL FUNCIONARI:
Habilitació Nacional: Secretari - Interventor: núm. de places: 1; grup A1.
Escala Administració General: Auxiliar Administratiu/va: núm. de places: 1; grup C2.
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PERSONAL LABORAL:
Arquitecte tècnic/a: núm. de places: 1 - Assimilable al  grup A2.
Animador/a socio-cultural: núm. de places: 1 - Assimilable al grup C2. 
Auxiliar administratiu/va: núm. de places: 1 - Assimilable al grup C2.
Operari manteniment: núm. de places: 1 - Assimilable al grup APST.

11è- MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL SUPREM 
CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CA-
TALANES QUE EXIGEIX A LA GENERALITAT A INTRODUIR 
EL CASTELLÀ COMA LLENGUA VEHICULAR A L’ESCOLA
S’acorda per unanimitat: 
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del 
Tribunal Suprem que signifiquen la fi del sistema d’immersió 
lingüística de les escoles catalanes, que ha suposat i d’una 
manera demostrada, com així ho exposa el darrer informe 
PISA, un model d’èxit.

Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lin-
güística de les escoles catalanes.

Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sen-
tències i a complir la Llei d’Educació de Catalunya.

Quart.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i es-
panyol, al Tribunal Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya.

12è- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’AL-
CALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA DE LA NÚM. 
119//2010 A 126/2010 I 001/2011 A 11/2011 AMBDUES IN-
CLOSES. 
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització i fun-
cionament, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia dicta-
des des de l’última sessió: de la núm. 119/2010 a 126/2010 i 
001/2011 i 11/2011. 

Núm.: 119/2010
Ref.: Trasllat informe jurídic referent a la llicència d’activitats 
Restaurant Can Barris.  

Núm.: 120/2010
Ref.: Contractació monitora Casal de Nadal 2010.

Núm.: 121/2010
Ref.: Inclusió a l’acta dels membres observadors a les Juntes 
de Govern Local.

Núm.: 122/2010
Ref.: Devolució avals en garantia del 12% del cost d’urbanit-
zació del Pla Parcial "Les Ferreries" i l’execució de les instal·
lacions necessàries per a la depuració d’aigües residuals.  

Núm.: 123/2010
Ref.: Desestimació responsabilitat patrimonial   - Resolució de 
finalització de l’expedient.

Núm.: 124/2010
Ref.: Inici expedient baixa d’ofici del padró d’habitants de Campllong.

Núm.: 125/2010
ref.:  Aprovació i pagament de factures. 

Núm.: 126/2010
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos conceptes.  

Núm. 127/2010 
Ref.: Llicència obres Roser Freixas.

Núm.: 001/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 34/2010 – 
Instal·lació rètol publicitari.

Núm.: 002/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 37/2010 – Re-
formes bany i rentador. 

Núm.: 003/2011
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres ele-
ments del domini públic. Llicència d’obres exp. 5/2009, tanca 
perimetral Can Llop.

Núm.: 004/2011
Ref.: Devolució avals en garantia finalització per renúncia de la 
concessió administrativa temporal per la gestió i explotació de 
l’espai destinat a Bar-Restaurant del Local Social de Campllong. 

núm.: 005/2011
ref.: Trasllat informe jurídic denegant l’ampliació de termini 
sol·licitat per a l’aportació de documentació requerida exp. 
urbanístic 06/2010 

núm.: 006/2011
ref.: Delegació celebració matrimoni civil.

Núm.: 007/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 36/2010 – Pin-
tat façanes habitatge c. Sant Jordi, 39

núm.: 008/2011
ref.: Trasllat informe emès per ENDESA a POLINGESA referent 
a la llicència d’obres núm. 28/2010 

núm.: 009/2011
Ref.: Trasllat informe jurídic referent a la actuacions pendents 
de l’empresa Farbòs, s.c.l.
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núm.: 010/2011
ref.:  Expedient llicència Ambiental DAMERIK, canvi de règim 
(ANNEX III) d’acord amb la Llei 20/2009 i requeriment de do-
cumentació per a la finalització de l’expedient. 

núm.: 011/2011
ref.: Rectificació taxa llicència d’activitats núm. 4/2003

Els reunits se’n donen per assabentats. 

13è- MOCIONS URGENTS 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC 
SUD-2 – SECTOR INDUSTRIAL NÚM.2- AMPLIACIÓ "LES FER-
RERIES" DE CAMPLLONG.  

S’aprova per unanimitat: 
Primer.- Aprovar definitivament el Pla Parcial Urbanístic SUD-2. 
Sector Industrial núm.2 – Ampliació "Les Ferreries" de Campllong.  

Segon.- La publicació i executivitat del Pla Parcial Urbanístic 
queda supeditada a la presentació davant de l’Ajuntament de 
Campllong de la documentació acreditativa de la formalització 
de la garantia del 12% del valor de les obres d’urbanització, 
prevista a l’article 106.3 i 107.3 del TRLUC, amb el benentès 
que un cop exhaurit el termini de tres mesos sense que s’ha-
gi constituït la garantia, la tramitació del Pla Parcial restarà 
sense efecte.

Tercer.- Advertir al promotor del Pla Parcial que l’executivitat i 
la publicació del mateix quedarà condicionada a l’aprovació defi-
nitiva del projecte d’urbanització segons el que estableix l’apar-
tat quart de l’article 106 en relació a l’article 89.8 del TRLUC. 
Quart.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pels 
Srs. J.O.S i C.S.T segons les determinacions emeses per la tèc-
nica municipal i notificar la present resolució als interessats 
als efectes oportuns.

Cinquè.- Lliurar, en el termini d’un mes, a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, la documentació tècnica i administrativa 
completa de l’aprovació definitiva del Pla Parcial, lliurament que 
és condició per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva, 
segons les determinacions de l’article 88 del TRLUC.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 17 DE FEBRER DE 2011

1r- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 20 DE GENER DE 
2011
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 20 
de gener de 2011.

2n- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPE-
SES DIVERSES
S’acorda aprovar i disposar el pagament dels imports següents:

- Relació de despeses indicades a la llista per import de 
48.214,50 €.

- 4.364,04 €, de diversos serveis prestats de l’àrea de Medi 
Ambient corresponents al 3r i 4t trimestre de l’exercici 2010. 

3r EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
Exp. núm. 03/2011
Promotors: Sr. S.P.Z. en representació de S.C.T.A. LOUIS 
VUITTON, S.A. 
Obres autoritzades: Reforma naus industrials
Emplaçament de les obres: Carrer camí de Fornells, 10-12-14 
(parcel·la 2)
Liquidacions tributàries (provisional): TOTAL A SATISFER:  
17.970,67 €. 

4.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS A AJUNTA-
MENTS CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA CAMPANYA 
"DEL PLA A L’ACCIÓ" PER A L’ANY 2011. SOL.LICITUD. 
S’acorda aprovar la memòria "Instal.lació de plaques fotovol-
taiques a l’edifici "Local Social" de Campllong"", redactada pels 
serveis tècnics municipals, d’import total 11.584,87 € IVA in-
clòs i sol·licitar a la Diputació de Girona  un ajut per un import 
de 9.847,14 € corresponents al 85% de les despeses de les 
obres contemplades en el projecte esmentat i d’acord amb les 
bases de la convocatòria exposada.

4.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIONS A AJUNTA-
MENTS PER ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL  2011. SOL-
LICITUD. 
S’acorda aprovar la memòria valorada "treballs de desbros-
sada de marges dels camins públics rurals del municipi de 
Campllong" redactada per la Sra. Mireia Besalú i Asturiol, 
Tècnica Municipal de l’Ajuntament de Campllong d’import total 
4.915,37 € IVA inclòs i sol·licitar a la Diputació de Girona un 
ajut per un import de 3.000 €  amb destí a  les obres contem-
plades en la memòria esmentada i d’acord amb les bases de la 
convocatòria exposada.

4.3.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL 
FONS DE COOPERACIÓ CULTURAL LOCAL CONVOCATORIA 
ANY 2011.
Referent a la destinació de l’import de 2.703 € atorgats del 
Fons de Cooperació Cultural local per l’any 2011, s’acorda 
destinar l’import a les activitats que regularment i de forma 
estable es realitzen cada any, les quals dinamitzen i apropen 
la cultura al municipi, fomentant l’interès social i promouen la 
participació i d’acord amb els Objectius Sectorials de la convo-
catòria (Catàleg d’arts en viu –Escènics-, foment de la lectura, 
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dinamització cultural a les biblioteques i activitats culturals 
diverses).

4.4.- DIPUTACIÓ DE GIRONA I CONSELL COMARCAL DEL GI-
RONÈS. VIII  CICLE DE MÚSICA DEL PAÍS. MUSICANT 2011. 
SOL.LICITUD SUBVENCIO .

Els dies 30 i 31 d’agost i dies 1 i 2 de setembre de 2011 Camp-
llong celebrarà la VIII edició del cicle de musica del país. MU-
SICANT...  
S’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona, a través d’una 
sol·licitud per a subvencions excloses de concurrència pú-
blica, un ajut econòmic a fons perdut per l’import de 6.000 € 
per al finançament parcial de la VIII edició del cicle de mú-
sica del país MUSICANT 2011 i sol·licitar al Consell Comar-
cal del Gironès, un ajut econòmic a fons perdut per l’import 
de 1.000 € destinat igualment al finançament del MUSICANT 
2011.

4.5.- CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER COBRIR EN PART ELS COSTOS DEL SERVEI 
D’AJUDA A DOMICILI (SAD). SOL·LICITUD. 
S’acorda sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut 
a fons perdut en base a la convocatòria exposada, d’import 
2.000 €, per a cobrir en part els costos del servei d’ajuda a 
domicili (SAD) i fer constar que d’acord amb els informes del 
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt aquest ajuntament 
es troba al corrent de pagament de les quotes del Consorci i 
que l’import del servei d’ajut a domicili durant l’exercici 2010 
va ser de 785 hores amb un cost de 4.646,07 €.

4.6.- DIPUTACIÓ DE GIRONA I CONSELL COMARCAL DEL GI-
RONÈS. 29 FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA SOL·LICITUD 
SUBVENCIÓ .
Els propers dies 30 d’abril i 1 de maig de 2011 Campllong cele-
brarà la 29a. edició de la Fira Comarcal de Primavera, la qual 
ha esdevingut un referent dins el món comercial, agrícola i ra-
mader que visiten milers de persones d’arreu de la província. 

S’acorda sol·licitar a la Diputació de Girona, a través d’una 
sol·licitud per a subvencions excloses de concurrència pública, 
un ajut econòmic a fons perdut per l’import de 20.000 € per al 
finançament parcial de la 29a. edició de la Fira Comarcal de 
Primavera 2011. 

S’acorda, igualment, sol·licitar al Consell Comarcal del Giro-
nès, un ajut econòmic a fons perdut per l’import de 2.500 € per 
al finançament parcial de la 29a. edició de la Fira Comarcal de 
Primavera 2011.

4.7.- DIPSALUT. CESSIÓ GRATUÏTA D’UN DESFIBRIL·LADOR 
FIX. SOL·LICITUD. 
Vist el programa "Girona, territori cardioprotegit" impulsat 

per Dipsalut per tal de fer el desplegament d’una xarxa de 
desfibril·ladors a tots els municipis de la demarcació de 
Girona. S’acorda sol·licitar a DIPSALUT, 1 desfibril·lador 
fix a ubicar per l’entorn del Pavelló d’esports municipal, 
classificat com a bé de domini públic. 

5è- PROJECTE DE RECUPERACIÓ FLUVIAL DE L’EN-
TORN D’AIGUABARREIG DEL SISTEMA FLUVIAL 
ONYAR-GOTARRA. REVOCACIÓ/RENÚNCIA SUBVENCIÓ 
DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA). 
El projecte de recuperació fluvial de l’entorn de l’aiguabar-
reig del Sistema Onyar-Gotarra que comprenia els municipis 
de Campllong i Riudellots amb un pressupost d’execució per 
contracte pel Terme Municipal de  Campllong de 244.402,59 € 
(IVA inclòs)

Tot i l’interès públic del projecte que pretén recuperar ambi-
entalment una zona per tal de recuperar l’equilibri dels rius 
i la qualitat ecològica de les riberes, l’execució del projecte 
queda fora de les prioritats pressupostàries de l’Ajuntament, 
caracteritzat per la contenció en la despesa, tenint en compte 
l’entorn econòmic actual. 

S’acorda renunciar a la subvenció concedida pel Consell d’Ad-
ministració de l’Agència Catalana de l’Aigua, comunicada en 
data 25 de gener de 2010, d’import 105.381,32 €, IVA exclòs, 
en destinació al projecte esmentat. 

6è- DESPATX ORDINARI
6.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde 
informa als assistents de diverses  comunicacions rebudes, 
de les quals els reunits es donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 24 DE FEBRER DE 2011

1r-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 
03/02/2011
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 03 
de febrer de 2011.

2n- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa felicitar els familiars dels infants nas-
cuts en el municipi en els darrers mesos i s’acorda d’adreçar 
la comunicació proposada pel naixement de ARR. 

Tot seguit el Sr. Alcalde es refereix al recent traspàs de la Sra. 
MBD, els regidors presents en l’acte acorden transmetre als 
familiars el sincer condol de la Corporació junt amb la manifes-
tació de sentiment i respecte.
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A continuació el Sr. Alcalde fa referència a la reunió anual 
adreçada a tots els veïns del municipi per tal de donar compte 
de la gestió de l’Ajuntament, que va tenir lloc el dia 20 de fe-
brer pasast. A la reunió hi van assistir una cinquantena de per-
sones les quals van poder compartir, juntament amb l’equip de 
govern, el resum de les activitats i projectes duts a terme du-
rant l’anualitat 2010 i els projectes i reptes previstos pel 2011. 
Durant la reunió, els assistents van poder decidir la destinació 
de la partida pressupostària dels pressupostos participatius 
d’import 15.000 €, els quals van quedar repartits de la següent 
manera: 

1.388 € per activitats joves. Pla local de joventut.
1.296 € pel Museu del Camp. Recuperació d’estris antics des-
tinats al fons del museu.
1.666 € per la Festa Major (activitats populars).
1.574 € destinats a la Fira (adquisició material divers).
1.203 € per al biblioteca. Adquisició de llibres i material divers 
(Local Social). 
1.296 € per a programació d’activitats lúdic - culturals diver-
ses.
1.481 € per activitats Casal de Jubilats de Campllong.
2.777 € Ajudes socials (atenció a les necessitats de la població 
de Campllong en general).
2.314 € Adequació i millora rutes verdes locals, o recuperació 
de camins en desús.

3r- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I 
GESTIONS REALITZADES
En el present punt, pren la paraula la regidora Sra. Anna Ban-
cells per comentar l’èxit dels cursos d’educació ambiental duts 
a terme el mes de gener passat, per tal de que els veïns as-
sistents poguessin optar als descomptes previstos en l’orde-
nança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la recollida de 
residus sòlids urbans. 
 
4t- PROPOSTA PLE SOBRE L’INICI EXPEDIENT PER A 
ALIENACIÓ SOLARS MUNICIPALS DE LA ZONA INDUS-
TRIAL “LES FERRERIES” DE L’AJUNTAMENT DE CAMP-
LLONG.
Per unanimitat s’acorda: 

Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals informe previ per a l’alienació de les parcel·les 
de sòl industrial de titularitat municipal situades al Polígon in-
dustrial "Les Ferreries".

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particu-
lars que ha de regir la compravenda mitjançant procediment 
obert i oferta econòmica més avantatjosa i un sol criteri d’ad-
judicació de quatre parcel·les de sòl industrial de titularitat 
municipal situades al Polígon industrial "Les Ferreries" C. Camí 
Vell de Riudellots núm. 19, 21A, 21B i 25B.

5è- REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS PER DIETES I 
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORA-
CIÓ PER L’ANY 2011.
Per unanimitat s’acorda: 

Primer- Reduir les retribucions brutes per l’any 2011 de l’Al-
calde amb efectes del dia 1 de gener de 2011 en un percentat-
ge del 5% mensual. 

Segon – Les retribucions per l’any 2011 de les dietes i indem-
nitzacions dels membres de la corporació queden reduïdes 
amb efectes del dia 1 de gener de 2011 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

6è- CONVENI MARC DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCI-
ES I ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CAMPLLONG, EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT 
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
I ESPECIALITZATS 
Per unanimitat s’acorda: 
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, dei-
xant sense efecte el text aprovat pel Ple en data 16/12/2010 
referent al mateix conveni. 

7è-  DIPSALUT. CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE 1 PARC 
URBÀ DE SALUT A L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
Per unanimitat s’acorda: 
Primer – Aprovar el conveni per la CESSIÓ GRATUÏTA D’UN 
PARC URBÀ DE SALUT A L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG.

8è- SOL·LICITUD DE MILLORA GENERAL A LA DIREC-
CIÓ GENERAL DE CARRETERES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA: 
1. EXECUCIÓ DE VORALS, TRAM C-25 ENTRE EL LA ROTONDA 
D’ENTRADA A LA ZONA URBANA I LA ROTONDA D’ENTRADA AL 
POLÍGON INDUSTRIAL "LES FERRERIES" DE CAMPLLONG. 

2. EXECUCIÓ DE LA UNIÓ DEL NUCLI URBÀ I EL NUCLI DEL PO-
LÍGON INDUSTRIAL "LES FERRERIES" DE CAMPLLONG, MIT-
JANÇANT UNA RUTA VERDA. 
Per unanimitat s’acorda: 
Sol·licitar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, que assumeixi amb urgència les següents obres: 
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1. Execució de vorals, al tram de la carretera C-25 entre la ro-
tonda d’entrada al polígon industrial "Les Ferreries" i l’entrada 
a la zona urbana pel carrer Església, dins el terme municipal 
de Campllong.
2.  Execució de la connexió del nucli del Polígon Industrial "Les 
Ferreries" i el  nucli urbà de Campllong, mitjançant una ruta 
verda paral·lela a la carretera C-25 (no cal l’atravessada de la 
C-25 ja que l’actual ruta ja disposa d’un semàfor per fer-ho).  

9è- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA DE LA 
NÚM. 12/2011 A LA 18/2011, AMBDUES INCLOSES. 
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització  i funciona-
ment, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia dictades des de 
l’última sessió: de la núm. 12/2011 a 18/2011, ambdues incloses.  

Núm.: 012/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 02/2011 Enderroc 
cuina planta baixa i pavimentar terra igual a la resta de la sala. 

Núm.: 013/2011
Ref.: Contractació auxiliar administrativa local social 

Núm.: 014/2011
Ref.: Decret incoació expedient de responsabilitat patrimonial. 

Núm.: 015/2011
Ref.: Decret sol·licitud representació processal i defensa jurí-
dica. Interposició recurs contra la OOFF taxa 1,5€.

Núm.: 16/2011
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos conceptes.  

núm.: 017/2011
ref.: Trasllat informe jurídic sobre la caducitat de l’expedient 
núm. 6/2010 en relació a la sol·licitud de llicència d’obres per 
a la instal·lació fotovoltaica de 20 Kw al sostre d’un cobert. 

Núm.: 018/2011
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació construcció habi-
tatge unifamiliar aïllat expedient llicència obres 3/2008

Els reunits se’n donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 24 DE MARÇ DE 2011

1r-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 
24/02/2011

S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 24 
de febrer de 2011.

 
2n- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde comenta les darreres reunions mantingudes: 

Reunió al Consell Comarcal del Gironès, amb el Sr. Eudald Ca-
sadesús, Delelgat del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Girona, per tal d’analitzar la situació de la Comarca. 
Reunió amb el Sr. Lluís Recoder, Conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya. El conseller va fer una 
presentació de la nova conselleria, de les competències que té 
assignades i de les persones al front de les diferents àrees i els 
alcaldes, per la seva banda, van intervenir i van posar sobre la 
taula les problemàtiques que afecten el conjunt de municipis.

Reunió amb el Sr. Jordi Aurich, nou delegat territorial d’Agri-
cultura a Girona, per tal de parlar de la 29a. Fira Comarcal de 
Primavera de Campllong que tindrà lloc els dies 30 d’abril i 1 
de maig propers. 

3r- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I 
GESTIONS REALITZADES
El Sr. Gumbau, comenta l’èxit obtingut amb la comparsa de Car-
naval "Lucky Luke" d’enguany que va passar pels pobles de Tos-
sa, Quart, Santa Coloma de Farners i Campllong. 

4t- CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYA-
MENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUN-
TAMENT DE CAMPLLONG PER A L’ASSUMPCIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES DELEGADES RELACIONADES AMB EL 
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I ADMISSIÓ D’INFANTS 
ALS CENTRES EN ELS ENSENYAMENTS SUFRAGATS 
AMB FONS PÚBLICS
S’aprova per unanimitat: 

Primer – Aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Campllong 
per a l’assumpció de les competències delegades relacionades 
amb el procés de preinscripció i admissió d’infants als centres 
d’ensenyament sufragats amb fons públic, d’acord amb el text 
que tot seguit es transcriu. 

6è- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE “ADEQUACIÓ DE 
LA RECTORIA PER AMPLIACIÓ DE L’ÀREA D’ADMINIS-
TRACIÓ” DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG.  
S’aprova per unanimitat: 

Primer - Aprovar inicialment el projecte de ADEQUACIÓ DE 
LA RECTORIA PER AMPLIACIÓ DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ, 
redactat pel Sr. Manel Alemany i Masgrau, arquitecte del Con-
sell Comarcal del Gironès a petició d’aquest Ajuntament, amb 
pressupost d’obra per contracte d’import 107.906,83 €.
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7è- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA DE LA 
NÚM. 19/2011 A LA 25/2011, AMBDUES INCLOSES. 
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització i funciona-
ment, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia dictades des de 
l’última sessió: de la núm. 19/2011 a 25/2011, ambdues incloses.  

Núm.: 019/2011
Ref.: Nomenament d’habilitació de funcionària com a secretària

núm.: 020/2011
ref.:  Expedient llicència Ambiental LUMVI, canvi de règim (AN-
NEX III) d’acord amb la Llei 20/2009 i requeriment de docu-
mentació per a la finalització de l’expedient. 

Núm.: 021/2011
Ref.: Trasllat informe tècnic en relació a l’expedient de Con-
cessió d’aigües subterrànies per a usos domèstics, trasllat 
informe tècnic municipal a l’ACA 

Núm.: 022/2011
Ref.: demandes efectuades davant de la Secció Primera de la 
Sala Contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, núm. 116/2011 L i 217/2011 P, interposades 
per FRANCE TELECOM ESPAÑA SA i TELEFONICA MÓVILES ES-
PAÑA SAU respectivament contra l’aprovació de l’Ordenança 
l’Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per aprofi-
tament especial del domini públic local a favor d’empreses ex-
plotadores de serveis de subministrament d’interès general

Núm.: 023/2011
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres ele-
ments del domini públic. Llicència d’obres exp. 15/2010, tanca 
passeig Campllong, 5

Núm.: 024/2011
Ref.: Delegació celebració matrimoni civil.

núm.: 025/2011
ref.:  Llicència de segregació d’una part de la finca núm. 244 
propietat de POLINGESA  

Els reunits se’n donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 24 DE MARÇ DE 2011

1r- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 17 DE FEBRER DE 2011
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 17 
de febrer de 2011.

2n- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPE-
SES DIVERSES
S’acorda aprovar i disposar el pagament dels imports següents:

- Relació de despeses indicades a la llista per import de 
21.240,96 €.

- 4.364,04 €, de diversos serveis prestats de l’àrea de Medi Ambient 
corresponents al 3r i 4t trimestre de l’exercici 2010. 

3r- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
Exp. núm. 05/2011
Promotors: M.L.C. en representació de MYRON RACING, S.L.
Obres autoritzades: Adequació interior de nau industrial 
Emplaçament de les obres: Carrer de Cal Xurlo, núm. 10 – 
parcel·la 32 Polígon Industrial Les Ferreries 
Liquidacions tributàries (provisional): TOTAL A SATISFER:  
763,00 € 
 
4.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. AJUDES I SUBVENCIONS 
DIVERSES. SOL.LICITUD.
S’acorda sol·licitar les següents subvencions: 

SUBVENCIONS ALS MUNICIPIS DE MENYS DE 5.000 HABI-
TANTS PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES.
Concepte: Renovació equips informàtics (serveis tècnics, con-
sultori mèdic, llar d’infants).
Pressupost:  5.000 €  
Import de la subvenció: 3.000 € 

COOPERACIÓ MUNICIPAL "FONS DE SUBVENCIÓ 2008-2011"
Despeses d’inversió: 14.000 € al finançament parcial del pro-
jecte de portada d’aigua al veïnat de Can Falgueres. (partida 
pressupostària 11.4.623)

Despeses corrents: 5.812,00 € al finançament parcial de les 
despeses de subministre d’energia elèctrica, combustible i 
carburants (partida pressupostària 11.09.221)

SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE FINS A 500 HABITANTS 
PER COBRIR DESPESES EN OBRES DE REPARACIÓ MENOR, DE 
CONSERVACIÓ I DE MANTENIMENT PER A L’ANY 2011.
Concepte: Col·locació plaques carrers, senyalització i arranja-
ment tapes escomeses carrers, reparació enllumenat públic, 
reparació i conservació oficines municipals i local social, re-
paració plaques solars local social, reparació canonada aigua 
potable, manteniment parc infantil, manteniment divers. 
Pressupost:  11.200 €  
Import de la subvenció: 10.000 € 

SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT I LA PRÀCTICA DE 
L’ESPORT, ADREÇADES ALS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS 
ESPORTIVES.
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Concepte: Gimnàstica de manteniment gent gran i Ioga 
Pressupost:  3.300 €.
Import de la Subvenció: 1.000 €.

CICLE DE CONCERTS DE MÚSICA DE COBLA- LA COBLA BISBAL 
JOVE
Pressupost:  2.100 €.
Import de la Subvenció: 50€.

SALES DE LECTURA 
Concepte: Compra llibres diversos i mobles de psicomotricitat 
per petits.  
Pressupost:  2.000 €.
Import de la Subvenció: 1.448 €.

SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ AJUT PEL CASAL DE JUBILATS 
DE CAMPLLONG 
Concepte: Dinamització d’activitats dirigides a la gent gran 
(gimnàstica, informàtica i taller de memòria). 
Pressupost:  2.850 €.
Import de la Subvenció: 1.000 €.

4.2.- CONSELL COMARCAL GIRONÈS. CONVOCATORIA 
DE SUBVENCIONS  EXTRAORDINÀRIA PER A LA REDAC-
CIÓ DE PROJECTES I ALTRES TREBALLS TÈCNICS. SOL·
LICITUD.
S’acorda sol·licitar als serveis tècnics la redacció dels se-
güents projectes: 
1. PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS DE CAMP-
LLONG
2. PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ D’ESPORT MUNICIPAL

4.3.- CONSELL COMARCAL GIRONÈS. ATORGAMENT DE SUB-
VENCIÓ ECONÒMICA DESTINADA AL PROJECTE "APROFI-
TAMENT I RESTAURACIÓ DEL MOLÍ FARINER DE L’ANTIGA 
COOPERATIVA DE SANT ISIDRE DE CASSÀ I COMARCA". AC-
CEPTACIÓ. 
S’accepta la subvenció concedida pel Consell Comarcal del 
Gironès, d’import 2.000 €, per al finançament parcial de les 
despeses derivades de l’execució del projecte "Aprofitament 
i Restauració del Molí Fariner de l’antiga Cooperativa de Sant 
Isidre de Cassà i Comarca".

4.4.- CONSELL COMARCAL GIRONÈS. SOL·LICITUD AJUT ECO-
NÒMIC PER MATERIAL ESPORTIU. 
S’acorda sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, un ajut 
econòmic per a la compra d’un marcador electrònic pel pavelló 
esportiu municipal. 

5è- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE JARDINE-
RIA I EL MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS, ZONES 
D’EQUIPAMENTS I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI DE 
CAMPLLONG. ADJUDICACIÓ. 

S’acorda portar a terme el servei de jardineria i el manteniment 
dels espais verds, zones d’equipaments i arbrat viari del munici-
pi de Campllong, mitjançant el procediment del contracte menor, 
en els termes assenyalats seguidament segons les previsions 
dels blocs per a cada contractista:

1.Contractista: Sr. MFP – Jardiner, per un import de 4.330 € i 
779,40 € d’IVA pels blocs núm. 3, 4 i 6.

2. Contractista: VIVERS I JARDINERIA RIERA per un import de 
7.150 € i 1.287 € d’IVA pels blocs núm. 1, 2, 5, 10.

6è- CONTRACTE MENOR PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’ARRANJAMENT DE CAMINS VEÏNALS MIT-
JANÇANT ÀRID RECICLAT. ADJUDICACIÓ
S’acorda portar a terme les obres consistents en l’arranja-
ment dels camins veïnals amb  àrid reciclat, mitjançant el pro-
cediment del contracte menor, amb el contractista GERMANS 
CANYET XIRGU, S.L., per un import de 29.900,85 € i 5.382,15 
€ d’IVA.

7è- DESPATX ORDINARI
7.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde infor-
ma als assistents de diverses  comunicacions rebudes, de les 
quals els reunits es donen per assabentats. 

7.2.- Tot seguit es comenten els següents temes: 

De l’escrit tramès per la Fundació Esclerosi Múltiple, sol·
licitant una col·laboració econòmica destinada a la campanya 
MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE en la seva 18a. Edició 
que tindrà lloc el 10 de juliol. Els reunits ACORDEN atorgar un 
ajut de 100 € amb la finalitat i destinació exposada.  

Del Consell Comarcal del Gironès, informant d’una nova pro-
gramació del festival d’arts escèniques EMERGENT pel mes 
de juliol i sol·licitant la participació del municipi de Camp-
llong. La participació comportarà una col·laboració de 1.800 
€ per a les despeses d’organització i un espai adequat per 
a l’organització de l’activitat a l’aire lliure i un local tancat 
en cas de pluja. Els reunits acorden trametre al Consell Co-
marcal del Gironès l’interès de l’Ajuntament de Campllong 
de participar en el festival EMERGENT 2011, proposant com 
a espai de realització l’espai a l’aire lliure situat davant del 
Local Social i com alternativa en cas de pluja el pavelló es-
portiu. 

Del Consell Comarcal del Gironès, informant de la possibilitat 
de realitzar una jornada de demostració de tota una sèrie d’es-
ports per tal de potenciar fer esport per millorar la salut i el 
benestar personal. Els reunits acorden, acollir-se a la propos-
ta i programar una jornada de demostració d’esports d’acord 
amb la proposta del Consell Comarcal del Gironès.
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
26 D’ABRIL DE 2011

1r- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 
24/03/2011
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 24 
de març de 2011

2n- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde comenta que el proper cap de setmana es cele-
bra la 29a. Fira Comarcal de Primavera de Campllong i que a 
dia d’avui s’estan duent a terme tots els preparatius per ade-
quar els espais i activitats de la Fira. 

3r- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I 
GESTIONS REALITZADES
El Sr. Fuentes comenta l’acte d’inauguració del Centre de Visi-
tants del Gironès amb  l’objectiu principal d’esdevenir el punt 
d’arribada a la comarca des del qual el visitant rebrà una in-
formació general del Gironès i una documentació específica, a 
partir de la qual podrà optar, en funció del seu interès, a sortir 
i conèixer pròpiament el territori.

4t- APROVACIÓ DEL MODEL DE DECLARACIÓ DE BÉNS 
I ACTIVITATS PELS REGIDORS ELECTES
S’aprova per unanimitat els models de declaració de béns i 
activitats dels regidors electes els quals queden formats pels 
següents documents annexos:

Declaració jurada d’activitats i causes de possibles incompa-
tibilitats
Declaració d’interessos de béns patrimonials
 
5è- CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE LA 
LLAR D’INFANTS DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG. CON-
VOCATÒRIA CONCURS PÚBLIC.
S’aprova per unanimitat el plec de condicions jurídico-adminis-
tratives i econòmiques particulars que han de regir tant la con-
tractació, com la pròpia concessió "CONTRACTACIÓ DE LA CON-
CESSIÓ DE LA GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL".

6è- DESIGNACIÓ MEMBRES DE LES TAULES ELECTO-
RALS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS QUE TINDRAN 
LLOC EL PROPER DIA 22 DE MAIG DE 2011 (article 26 de 
la vigent Llei Orgànica 5/85, del Règim Electoral General, 
modificada per la LO 2/2011, de 28 de gener).
De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim lectoral General, i modificat per la LO 
2/2011, de 28 de gener es procedeix a la designació mitjan-

çant sorteig públic dels membres de les taules electorals que 
s’hauran de constituir el proper dia 22 de maig, amb motiu de 
la celebració de les eleccions municipals, convocades per RD 
424/2011, de 28 de març 

7è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA DE LA 
NÚM. 26/2011 A LA 47/2011, AMBDUES INCLOSES. 
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització i 
funcionament, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia 
dictades des de l’última sessió: de la núm. 26/2011 a 47/2011, 
ambdues incloses.  

Núm.: 026/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 34/2010 – 
Instal·lació rètol publicitari.

núm.: 027/2011
ref.:  Expedient llicència Ambiental TECNICAL annex III iniciat 
amb la Llei 3/1998 però pendent de resolució a l’entrada en 
vigor de la Llei 20/2009 (dia 11.8.2010  - DOGC 5524).

Núm.: 28/2011
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos conceptes.  

núm.: 029/2011
ref.:  Expedient llicència Ambiental GIROMIX, adaptació a la 
Llei 20/2009 i requeriment de documentació per a la finalitza-
ció de l’expedient. 

Núm.: 30/2011
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència obres 
06/2011 – Reforma i ampliació masia amb ús de restauració 
– Can mas de Dalt. 

Núm.: 031/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 08/2011 – 
Construcció vorera laterals.

Núm.: 32/2011
Ref.: Liquidació taxa per aprofitament especial del domini 
públic local per part d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interès general, corresponent al l’anua-
litat 2010.

núm.: 033/2011
ref.:  Trasllat informe urbanístic NO devolució fiança llicència 
d’obres 01/2011.

núm.: 034/2011
Ref.:  Trasllat informe tècnic desfavorable. No procedeix la de-
volució fiança corresponent a la llicència d’obres 01/2011, fins 
presentació documentació requerida. 
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núm.: 035/2011
ref.:  Expedient llicència Ambiental IMATGE I LLETRA canvi de 
règim (ANNEX III) d’acord amb la Llei 20/2009 i requeriment de 
documentació per a la finalització de l’expedient. 

núm.: 036/2011
ref.: Trasllat informe jurídic sobre la caducitat de l’expedient 
núm. 5/2008 en relació a la sol·licitud de llicència d’activitats 
per acopi temporal de terres.

núm.: 037/2011
ref.: Sol·licitud baixa com operador de telecomunicacions. 

núm.: 038/2011
ref.: Trasllat informe jurídic sobre la devolució de la taxa per a 
l’estudi anàlisi i expedició de documents i llicències en l’àmbit 
urbanístic es cas de renúncia de la llicència d’obres per part 
de l’interessat.
 
núm.: 039/2011
ref.:  Expedient llicència Ambiental FREIXAS I FREIXAS, S.L., 
canvi de règim (ANNEX III) d’acord amb la Llei 20/2009 i 
requeriment de documentació per a la finalització de l’ex-
pedient. 

núm.: 040/2011
ref.:  Expedient llicència Ambiental XAVIER ALSINA, SA, 
canvi de règim (ANNEX III) d’acord amb la Llei 20/2009 i 
requeriment de documentació per a la finalització de l’ex-
pedient. 

núm.: 041/2011
ref.:  Expedient llicència Ambiental IMNASA canvi de règim 
(ANNEX III) d’acord amb la Llei 20/2009 i requeriment de do-
cumentació per a la finalització de l’expedient. 

núm.: 042/2011
ref.: Acceptació desestimació sol·licitud de llicència d’activitats 
per un magatzem temporal de l’empresa IMATGE I LLETRA.

Núm.: 043/2011
ref.:  Reconeixement extrajudicial de crèdit.  

Núm.: 44/2011
Ref.: Liquidació taxa per aprofitament especial del domini 
públic local per part d’empreses explotadores de serveis de 
subministrament d’interès general, corresponent al l’anualitat 
2010.

núm.: 045/2011
ref.: Autorització ARCADI PLA per tramitació de l’expedient 
d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les obres 
d’ampliació del Local Social. 

Núm.: 046/2010
Ref.: Contractació temporal per raons d’urgència d’un ajudant 
de l’operari de manteniment. 

Núm.: 047/2010
Ref.: Contractació temporal per raons d’urgència d’un 
operari de manteniment, per baixa laboral del titular de 
la plaça.  

Els reunits se’n donen per assabentats.
 
 
 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 26 D’ABRIL DE 2011

1r- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 24 DE MARÇ DE 
2011
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 24 
de març de 2011.

2n- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPE-
SES DIVERSES
S’acorda aprovar i disposar el pagament dels imports se-
güents:

- Relació de despeses indicades a la llista per import de 
12.390,03 €.

3r- EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
Exp. núm. 07/2011
Promotors: RESTAURANT CAN XIQUET, S.L. 
Obres autoritzades: Pavimentació terrassa 
Emplaçament de les obres: Veïnat Can Canyet, 6 – Can Xiquet  
Liquidacions tributàries (provisional): TOTAL A SATISFER:  
177,37 € 

4.1- DIPSALUT. AJUDES I SUBVENCIONS DIVERSES. 
SOL.LICITUD.
S’acorda sol·licitar de la L’Organisme Autònom de Salut 
Pública – DIPSALUT els ajuts i/o subvencions del detall 
que figura seguidament i amb destinació al finançament 
parcial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi 
especifiquen.

Programa Pm07 de suport econòmic per a la rea-
lització d’activitats de promoció de la salut 2011) 
Període de sol·licitud: Des de 18/07/2011 fins a 30/09/2011
Concepte: Activitats dirigides destinades a la gent gran de mi-
llora de la condició física.
Pressupost:  2.300 € anuals
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Import de la Subvenció: 1.150 € 
Subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Giro-
na per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2011 
Període de sol·licitud: Des de 18/07/2011 fins a 30/09/2011
Concepte: Desratització.
Pressupost:  915,36 € anuals.
Import de la Subvenció: 823,82 €.

Subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per 
a l’adquisició i millora d’equipaments dels consultoris locals 
2011.
Període de sol·licitud: Des de 18/07/2011 fins a 30/09/2011
Concepte: Mobiliari i aparells 
Pressupost:  5.000 €.  
Import de la Subvenció: 3.000 €. 

4.2.- CONSELL COMARCAL GIRONÈS. ACCEPTACIÓ DIVERSES 
SUBVENCIONS.  
S’accepten, amb manifestació de l’agraïment corporatiu, les 
següents subvencions concedides pel Consell Comarcal del 
Gironès: 
ACORD: Decret de Presidència de data 6/04/2011
CONCEPTE: Marcador electrònic pavelló esportiu
IMPORT: 500 €
IMPORT A JUSTIFICAR: el doble de l’import concedit
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/06/2011

ACORD: Decret de Presidència de data 4/04/2011
CONCEPTE: 29a. Fira Comarcal del Primavera 
IMPORT: 1.828,74 €
IMPORT A JUSTIFICAR: el doble de l’import concedit 
JUSTIFICAR ABANS DE: 31/10/2011

ACORD: Decret de Presidència de data 13/04/2011
CONCEPTE: Servei d’Ajuda a Domicili SAD
IMPORT: 2.000 €

5è- DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA OBRA “RUTA 
VERDA 1a FASE DEL VEÏNAT DE LA BRUGUERA DE 
CAMPLLONG.  
Revisada l’obra, S’ACORDA retornar a l’empresa GERMANS 
CAÑET XIRGU, S.L., la quantitat de 3.537,75 €, dipositada al 
seu dia com aval de les obres "RUTA VERDA A CAMPLLONG 
1a. FASE". 

6è- XARXA LOCAL DE TRIBUTS DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA. APROVACIÓ COMPTES DE RECAPTACIÓ 2010.
S’acorda aprovar el compte de recaptació de tributs 
municipals corresponents a l’exercici de 2010 lliurats 
per la Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Giro-
na – XALOC -, el resultat resumit del qual és el que 
segueix:

Valor pendent inicial 46.450,4
Càrrecs rebuts 304.200,61
Càrrec liquidacions 32.822,21
Càrrec no concrets 0,00
Autoliquidacions 1.807,00

Total càrrecs 385.280,22

Baixes 25.702,78
Ingressos 279.473,16

Pendent a 31/12/2010 80.104,28

7è- CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE DEIXALLES (RSU) DEL MUNICIPI DE 
CAMPLLONG. ADJUDICACIÓ 
S’acorda portar a terme el servei de recollida i transport de 
deixalles (RSU)  del municipi de Campllong, mitjançant el pro-
cediment del contracte menor, en els termes assenyalats se-
guidament: 

Contractista: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, 
S.A. (NIF.: A28037224) 
Pressupost: 9.072,02 € anuals IVA inclòs. (756 € mensuals IVA 
inclòs).
Període: 1 any
El preu inclou: 

1. Recollida de 13 contenidors amb una freqüència de 32 cops per 
setmana. 
2. Recollida de fins a 3 contenidors més dels 13 ubicats. 
3. Neteja intensiva al voltant dels contenidors i de la part exterior 
dels mateixos amb reposició d’adhesius, si cal, 3 cops a l’any. 
4. Neteja interior dels contenidors 1 cop al mes en temporada d’hi-
vern (d’octubre a maig) i 2 cops al mes en temporada d’estiu (de 
juny a setembre).
5. 3 Serveis de neteja amb escombrat manual (1 operari amb vehi-
cle auxiliar), per a festes i actes a definir de mutu acord. 
6. 3 Serveis d’escombrada mecànica, amb escombradora de grans 
dimensions a definit de mutu acord. 
7. Servei de recollida amb col·locació retirada de contenidors ex-
tres per la Fira de Primavera i altres.
8. Col·laboració econòmica per a la Festa Major o altres esdeveni-
ments per valor de 200 € any. 

8è- OBRES D’AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCIALS 1A. 
FASE”. APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ NÚM. 1
S’aprova i s’autoritza el pagament la següent Certificació 
d’obres:
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Projecte: AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCIALS 1A. FASE
Pressupost d’adjudicació: 801.868,17 €
Empresa Contractista: ARCADI PLA, SA
Núm. certificació: 1
Import:  8.449,28 €
Subvenció Generalitat PG: 5.519,99 €
Import a pagar: 2.929,29 €

9è- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE 
LES OBRES PER L’ARRANJAMENT DELS CAMINS VE-
ÏNALS AMB  ÀRID RECICLAT
S’aprova el Pla de Seguretat i Salut, informat favorablement 
per la coordinadora d’obres, del projecte d’obres de L’ARRAN-
JAMENT DELS CAMINS VEÏNALS AMB  ÀRID RECICLAT.

10è- SUBVENCIÓ CREU ROJA. ATORGAMENT SUBVEN-
CIÓ,
S’acorda atorgar a l’Assemblea Local de la Creu Roja de Lla-
gostera – Cassà una subvenció d’import 900 €, en concepte 
de col·laboració municipal en les despeses de manteniment 
del transport sanitari, fent constar expressament que en la 
quantitat concedida s’han de considerar inclosos els possi-
bles costos derivats dels serveis que es puguin dur a terme 
en el municipi en Campllong amb motiu de la celebració d’ac-
tes públics i populars (Fira Comarcal de Primavera, Festa 
Major, etc.).

11è- DESPATX ORDINARI
11.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde infor-
ma als assistents de diverses  comunicacions rebudes, de les 
quals els reunits es donen per assabentats. 

11.2.- Tot seguit es comenten els següents temes: 

Sol·licitud de la XXX en representació de la parròquia 
de Campllong, sol·licitant l’abonament de 171,32 € en 
concepte del consum elèctric de l’antiga rectoria i que 
ha tingut lloc desprès dels tràmits de permuta de l’edi-
fici. Comentada i revisada la documentació presentada 
s’acorda abonar l’import sol·licitat a la Parròquia de 
Campllong en compensació del consum elèctric entre el 
període que es va permutar l’edifici i el canvi de nom del 
comptador. 

De l’escrit tramès per l’àrea de Cultura i d’Acció Social Co-
operació Cultural de la Diputació de Girona, comunicant la 
desestimació de la sol·licitud presentada per participar en 
el Cicle de Concerts de Música de Cobla 2011. El Sr. Alcalde 
comenta que la Diputació ha informat telefònicament que la 
desestimació és deguda a haver-se renunciat a l’ajut l’anu-
alitat anterior. Els reunits prèvia deliberació i per unanimi-
tat acorden transmetre a la Diputació que la renúncia de 
l’any 2010 va ser causa que la Cobla que realitzava el Cicle 

no va avenir-se a cap data que es proposava i per tant, 
en cap cas la renúncia va ser voluntat d’aquest consistori, 
que es reenviï copia de l’escrit tramés 2010 explicant-ne 
els motius.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 19 DE MAIG DE 2011

1r-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 
26/04/2011
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 19 
de maig de 2011 

2n- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde comenta la reunió mantinguda amb el Coordina-
dor de l’Àrea Bàsica de Cassà referent a l’inici del servei mèdic 
a les noves instal·lacions ubicades a l’edifici de l’Ajuntament 
que s’iniciaran el proper dia 2 de juny . El servei es durà a ter-
me cada dijous de la setmana de 11 a 13 hores, tant en servei 
de metge com el d’infermeria. 

Tot seguit el Sr. Alcalde es refereix a la conversa mantinguda 
amb el Sr. XXX de l’Agència Catalana de l’Aigua el qual l’hi ha 
confirmat que el projecte de l’ampliació de l’EDAR de Riude-
llots de la Selva ja està redactat i pendent d’aprovació. 

3r- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES I 
GESTIONS REALITZADES
Els regidors comenten la darrera edició de la Fira Comar-
cal de Primavera de Campllong que va tenir lloc els dies 
30 d’abril i 1 de maig amb un balanç de visitants de prop 
28.000 persones. La Fira va obrir portes el dissabte a les 
10 del matí. El sr. Eudald Casadesús, Delegat del Govern 
de la Generalitat a Girona, va ser l’encarregat d’inaugu-
rar-la, un acte, on hi van assistir també, els alcaldes dels 
pobles veïns, i representants del consell comarcal,  entre 
altres autoritats de diferents institucions gironines. Tot 
seguit van fer una visita institucional al recinte firal. El 
diumenge al matí, el Conseller d’Interior, Sr. Felip Puig 
també va fer una visita oficial a la Fira. Els reunits agra-
eixen a tots els col·laboradors la seva feina desinteres-
sada que any rera any fan que la Fira sigui un èxit. 

4t- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI 
GENERAL CONSOLIDAT
Per unanimitat s’aprova l’inventari general consolidat de 
béns, drets i obligacions del municipi, els béns afectes al 
patrimoni municipal de sòl, els afectes al patrimoni histò-
rico-artístic, els béns drets i obligacions dels organismes 
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autònoms administratius i els ens amb personalitat pròpia 
dependents de l’ens municipal i els cedits a altres adminis-
tracions o a particulars amb possibilitat de reversió al mu-
nicipi.

7è- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER 
L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA 
DE LA NÚM. 48/2011 A LA 47/2011, AMBDUES IN-
CLOSES.
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització i 
funcionament, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia 
dictades des de l’última sessió: de la núm. 48/2011 a 57/2011, 
amdues incloses.  

Núm.: 48/2011
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos conceptes.  

Núm.: 049/2010
Ref.: Contractació temporal per raons d’urgència d’un operari 
de manteniment.  

Núm.: 050/2011
Ref.: Decret incoació expedient de responsabilitat patrimonial. 

núm.: 51/2011 
Ref.: Trasllat informe jurídic sobre la presentació dels estatuts 
i bases d’actuació del pla parcial sud-2, ampliació "Les Ferreri-
es" del municipi de Campllong.

Núm.: 052/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 13/2011 – Pin-
tat façanes habitatge del Carrer Can Pou, 10 

Núm.: 053/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 12-2011 – rasa 
per cablejat elèctric pe Joaquim Albertí, SA 

núm.: 054/2011
ref.: Trasllat informe jurídic sobre la renúncia de la llicència 
urbanística núm. 1/2010 sobre la pavimentació de sis trams 
d’escocell i arrencada de sis arbres. 

Núm.: 055/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 10/2011 – ober-
tura cata per reparació en línia elèctrica BT 

Núm.: 056/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 09-2011 – re-
paració menor cuina i canvi finestres habitatge situat al carrer 

Sant Dionis, 1-3 

núm.: 057/2011
ref.: Incoació expedient rectificació inventari

Els reunits se’n donen per assabentats.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 19 DE MAIG DE 2011

1r- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 26 D’ABRIL DE 
2011
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 26 
d’abril de 2011.

2n- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPE-
SES DIVERSES
S’acorda aprovar i disposar el pagament dels imports se-
güents:

- Relació de despeses indicades a la llista per import de 
66.253,53 €.

- 3.086,56 €, de diversos serveis prestats de l’àrea de Medi 
Ambient corresponents al 1r trimestre de l’exercici 2011. 

- 2.073,56 €, corresponents als serveis d’atenció a domicili del 
1r trimestre de l’exercici 2011. 

3r. EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
Exp. núm. 14/2011
Promotors: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. en nom 
de  S.C.T.A. LOUIS VUITTON, S.A. 
Obres autoritzades: Obertura rasa 16m. instal·lació línia i 
instal·lació nou centre de mesura. 
Emplaçament de les obres: Carrer camí de Fornells, 10-12 
(parcel.la núm. 2) Polígon Industrial Les Ferreries. 
Liquidacions tributàries (provisional): TOTAL A SATISFER:  
531,63 € 

Exp. núm. 15/2011
Promotors: S.C.T.A. LOUIS VUITTON, S.A. 
Obres autoritzades: Modificació escomesa a la xarxa d’aigües 
residuals i pavimentació d’un tram d’escocell i creació d’accés 
de vianants. 
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Emplaçament de les obres: Carrer camí de Fornells, 10-12 
(parcel·la núm. 2) Polígon Industrial Les Ferreries. 
Liquidacions tributàries (provisional): TOTAL A SATISFER:  
187,47 € 

4.1. AJUTS PER A LA UTILITZACIÓ D’ÀRID RECICLAT 
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ EN OBRES. SOL-
LICITUD  
S’acorda sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, una 
subvenció en base a la convocatòria exposada per tal de cobrir 
les despeses relacionades amb la utilització d’àrid reciclat en 
l’arranjament de camins municipals rurals de titularitat muni-
cipal.
 
4.2.- DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. COMPENSACIONS ECONÒ-
MIQUES A CÀRRECS ELECTES 2010. ACCEPTACIÓ SUBVEN-
CIÓ.

S’accepta amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la 
subvenció concedida per la Direcció General d’Adminis-
tració Local del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques de la Generalitat de Catalunya, segons 
Resolució del director general de data 26 d’abril i d’im-
port 9.299,04 €, per al finançament de les retribucions de 
l’alcalde. 

4.2.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACCEPTACIÓ DIVERSES SUB-
VENCIONS.  

S’accepten amb manifestació de l’agraïment corporatiu, les 
següents subvencions concedides per la Diputació de Giro-
na: 

ACORD: Junta de Govern de data 19/04/2011
CONCEPTE: Cooperació cultural
IMPORT: 2.703 €
ACORD: Decret de Presidència de data 18/04/2011
CONCEPTE: Construcció altell municipal 
IMPORT: 30.000 €

ACORD: Junta de Govern de data 03/05/2011
CONCEPTE: Desbrossar
IMPORT: 1.117,48 €

ACORD: Junta de Govern de data 03/05/2011
CONCEPTE: Instal·lació plaques fotovoltàiques
IMPORT: 4.560,49 €

5è- APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS I BASES D’AC-
TUACIÓ DEL POLÍGON 2 DEL SECTOR INDUSTRIAL “LES 
FERRERIES” DE CAMPLLONG. 
S’aprova inicialment els Estatuts i Bases d’actuació del polígon 
2 del sector industrial "Les Ferreries", presentada per l’em-
presa POLINGESA en representació dels propietaris que re-
presenten més del 50 € de la superfície del polígon d’actuació 
urbanística i s’exposa al públic. 

6è- I.E.S. CASSÀ DE LA SELVA. CONCESSIÓ AJUT.
S’atorga a l’I.E.S. de Cassà de la Selva un ajut de 300 € amb 
la finalitat de reutilització de llibres i manteniment del banc de 
text d’ESO.

7è- DESPATX ORDINARI
7.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde infor-
ma als assistents de diverses  comunicacions rebudes, de les 
quals els reunits es donen per assabentats. 

7.2.- Tot seguit es comenten els següents temes: 

Que a causa de les obres d’ampliació del Local Social, cal 
comunicar a Dipsalut que la sorrera que hi havia instal·
lada a la zona de jocs infantils ha estat desmuntada i, per 
tant, cal renunciar a la seva avaluació, amb el benentès que 
se’n comunicarà la nova ubicació un cop s’hagin acabat les 
obres. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
8 DE JUNY DE 2011

ÚNIC - APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 19 DE MAIG DE 
2011
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 19 
de maig de 2011.

 
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUN-
TA DE GOVERN DE DATA 8 DE JUNY DE 
2011

ÚNIC - APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 19 DE MAIG DE 
2011
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió del dia 19 
de maig de 2011.



21
El gra i la palla

La vida al poble
Obres i gestió municipal

Gràcies al Pla de senyalització comarcal que va 
impulsar el Consell Comarcal del Gironès, s’han 
instal·lat diverses senyals verticals del codi de 
circulació a diversos carrers del nucli urbà de 
Campllong.

Concretament s’han instal·lat 7 senyals 
d’STOP, 2 senyals de cedir el pas, 2 senyals de 
prohibit passar i 2 senyals de prohibit parar i es-
tacionar, per tal de millorar la senyalització viària 
a l’interior del nostre municipi.

Ampliació de l’edifici "Local Social"
A principis del mes de febrer es van iniciar 
les obres d’ampliació de l’edifici "Local Soci-
al". L’ampliació que s’està realitzant serà de 
planta semisoterrani, planta baixa i planta 
primera. La planta semisoterrani, de super-
fície construïda 303,92 m2, permetrà ampli-
ar la superfície del magatzem existent i per-
metrà ubicar-hi la sala 
de correus. A la planta 
baixa, de superfície 
301,21 m2, s’hi empla-
çarà la llar d’infants, 
la qual tindrà un accés 
independent, i el men-
jador del restaurant, 
que es comunicarà di-
rectament amb el bar 
i la cuina. I la planta 
primera, de superfí-
cie construïda 340,50 
m2, contindrà una sala 
polivalent per a 240 
persones, comunica-
da directament amb la 
resta del local social. 

Nova senyalització viària als carrers del nucli urbà de Campllong

Un cop acabades les obres d’ampliació 
del Local Social, l’edifici tindrà una superfí-
cie construïda total de 1.695,90 m2.

Actualment les obres ja es troben en 
una fase molt avançada d’obra i la inten-
ció és que el Local social es pugui posar en 
funcionament durant el proper mes de se-
tembre.
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NOVA UBICACIÓ DEL PARC INFANTIL
Com a conseqüència de l’inici de les obres d’amplia-
ció de l’edifici "Local Social", a principis d’aquest any, 
es va modificar l’emplaçament del parc infantil de la 
zona d’equipaments municipals, al costat del Local 
Social. Els jocs infantils s’han emplaçat a l’entorn de 
la pista esportiva de davant de l’Ajuntament, entre el 
carrer de l’Església i el carrer de la Rectoria. Consta 
d’un gronxador doble, una molla, un joc d’escalada, 
un multijoc amb tobogan i una taula de ping-pong. 

També s’hi han instal·lat el cartell de senyalit-
zació del parc, dos bancs i una paperera. A més, per 
tal de garantir la seguretat dels nens que juguen a 

El mes d’abril passat es va instal·lar un parc 
urbà de salut a la peça de terreny que hi ha 
situada a la part posterior de l’Ajuntament, 
destinada a sistema d’espais lliures- zones 
verdes.

El parc instal·lat consta de 8 aparells 
per exercitar diferents part del cos. Concre-
tament, està composat per una onada, un mig 
cercle, una serp, una plataforma inestable, un 
camí d’obstacles, una pressió de braços, una 
"sentadeta" i una el·líptica.

Aquest parc urbà de salut ha estat cedit 
gratuïtament a l’Ajuntament de Campllong per 

l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut).

Posteriorment a la instal·lació del parc, 
s’ha adequat tota la superfície de la parcel·la, 
escampant una capa de gresa per tal d’evitar 
la formació de fang a la zona del parc en èpo-
ques plujoses.

Durant aquests mesos d’estiu hi haurà 
classes dirigides per tècnics de Dipsalut, que 
aconsellaran i ensenyaran el funcionament i 
les pràctiques més recomanables per a la uti-
lització del parc. Les classes seran cada pri-
mer dilluns de mes a les 8 del vespre. 

INSTAL·LACIÓ D’UN PARC DE SALUT AL NUCLI URBÀ DE CAMPLLONG

la zona principal dels jocs infantils, s’ha protegit el 
desnivell existent al costat del parc instal·lant -hi 
una tanca de fusta.
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El 18 de maig passat s’iniciaren les obres 
d’arranjament del ferm de diversos camins 
públics rurals que actualment es troben en 
mal estat, emplaçats als veïnats de Can Fal-
gueres, de les Ferreries, de la Bruguera, de 
Can Canyet i de Can Dionís. Amb aquestes 
obres es pretén millorar l’estat actual del 
ferm, el qual es troba en mal estat per cul-
pa de les inclemències meteorològiques, i al 
fet que aquests camins són utilitzats majo-
ritàriament per vehicles pesats, normalment 
tractors, els quals malmeten el ferm dels ca-
mins i ocasionen nombrosos clots profunds, 
impedint el trànsit de vehicles tipus turisme 
per culpa dels clots existents i a l’acumulació 
de gran quantitat de fang. A més, la impor-
tant nevada del 8 de març de l’any passat, 
va pronunciar el mal estat d’aquests camins 
i va convertir alguns trams en pràcticament 
intransitables.

Aquests camins s’estan arranjant mit-
jançant l’estesa d’una capa 
de material granular, tipus 
reciclat de formigó, de gra-
nulometria 0/40 mm, que 
procedeix d’un gestor au-
toritzat a Catalunya, el qual 
es descarrega a la superfí-
cie dels camins amb cami-
ons dúmpers amb cadenes i 
es realitzen dues passades 

de motoanivelladora per anivellar i donar la 
pendent corresponent als camins. Aquests 
camins es deixen perfectament humitejats i 
posteriorment es compacten.

Prèviament a l’execució d’aquests tre-
balls, s’ha sanejat la superfície dels camins 
i s’han marcat les cunetes, realitzant també 
passos de tubs allà on són necessaris, per 
tal de garantir la correcta evacuació de les 
aigües pluvials d’aquests camins. 

A dia d’avui ja s’ha arranjat el camí que 
va del pont del Remei fins a la carretera C-25; 
part del camí Antic de Riudellots, des de Can 
Festes fins al dipòsit del Polígon Industrial 
"Les Ferreries"; part del camí de Cal Xurlo; i 
el camí del Bosc del Mas Oller, des del Mas 
Portell fins al camí de Llebres a Fornells. 

Aquestes obres, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 35.283,00 €, es-
tan subvencionades per l’Agència de Residus 
de Catalunya.

ARRANJAMENT DEL FERM DE DIVERSOS CAMINS PÚBLICS RURALS DE CAMP-
LLONG UTILITZANT ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Cal Xurlo Bosc de Mas Oller

Del Remei a la C-25

Camí antic de Riudellots
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ELECCIONS MUNICIPALS MAIG DEL 2011
PARTIT CiU-IdC NULS TOTAL

VOTS 195 6 33 234
TANT PER CENT 83,33 2,56 1,10 100%
REGIDORS 7 7

CENS ELECTORAL 345
PARTICIPACIÓ 67,83

ELECCIONS MUNICIPALS
Els resultats de les eleccions municipals del dia 
22 de maig a Campllong va ser el següent:

El Ple de constitució del nou Ajuntament 
de Campllong va tenir lloc l’11 de juny passat 
a les dotze del migdia a la sala polivalent del 
Local Social. Es va iniciar l’acte amb la consti-
tució de la Mesa d’Edat, formada pel regidor 
de més edat i el més jove. Seguidament, la 

secretària de la corporació va enumerar tots 
els aspectes legals i tot seguit els regidors i 
regidores del nou consistori van ésser cridats 

un per un amb l’objectiu de prendre posses-
sió del càrrec davant els membres de la Mesa 
d’Edat. Tot seguit, els regidors van escollir 
l’Alcalde. D’aquesta manera queda constituït 
el nou Ajuntament de Campllong pels propers 
4 anys.

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE 
CAMPLLONG
Després d’un seguit de trà-
mits complexos entre obres, 
inscripcions, concurs per la 
gestió, etc. el proper curs 
2011-2012 començarà a fun-
cionar la nova Llar d’infants 
municipal de Campllong. Una llar adaptada a 
tots els requeriments tècnics i educatius que 
la faran acollidora i serà l’entorn adient per 
oferir als infants tot un seguit d’experiències 
educatives promotores del seu desenvolupa-
ment i aprenentatge.
La gestió la durà a terme tot un equip docent 
amb l’Olga Alsina al capdavant que de ben 
segur amb el treball conjunt amb els pares 
constituirà l’eix fonamental de la tasca edu-
cativa.
Nens, nenes, pares, mares, tutors, educa-
dors/es, sigueu BENVINGUTS i esperem la 
vostra col·laboració, suggeriments i suport.

DISPENSARI METGE MUNICIPAL
Hola, som la Dra. Cristina Serra i la infermera 
Noemí Gou, equip de salut de l’ABS de Cassà. A 
partir del dia 2 de juny del 2011 i cada dijous, de 
11 a 13 del matí, ens trobareu al consultori local 
de Campllong, a la planta baixa de l’Ajuntament.
La nostra tasca serà acostar a la població adulta 
de Campllong l’educació i la promoció per la salut 
realitzant activitats preventives.
El seguiment de la vostra malaltia crònica conti-
nuarà amb el metge de capçalera habitual però 
nosaltres atendrem les consultes que ens vulgueu 
fer i considerem fer proves (ECG, doppler, valo-
ració peu diabètic, resultats analítiques) que us 
manquin pel seguiment de la vostra malaltia cròni-
ca (segons els protocols de diabetis, hipertensió, 
MPOC...). Així evitareu desplaçaments a Cassà.
El telèfon del consultori és el 972 464788 però 
podreu demanar cita prèvia trucant al CAP de 
Cassà: 972 463882
Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos atenta-
ment.
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CONSELLS DE SALUT
FEM SALUT A L’AIRE LLIURE I EVITEM L’EXPOSI-
CIÓ EXCESSIVA AL SOL
El sol és una font de salut, però cal prendre’l amb 
cura. Una exposició excessiva al sol produeix danys 
permanents i l’envelliment prematur de la pell.

Per evitar les cremades solars, comenceu 
a prendre el sol a poc a poc i sempre eviteu les 
hores de més intensitat (de 12 a 4)

Els infants, els adolescents i les persones 
de pell molt blanca tenen més facilitat de cremar-
se quan prenen el sol, ja que la seva pell és més 
sensible a les radiacions ultraviolades.

Si practiqueu activitats a l’aire lliure cal uti-
litzar crema solar, roba de cotó, ulleres i protec-
tor labial. També tingueu cura de beure líquids i 
busqueu llocs d’ombra.

Les persones que han patit cremades so-
lars i exposicions solars intenses al llarg de la 

VENDA DE PARCEL·LES
L’Ajuntament de Campllong posa a la venda quatre parcel·les de sòl industrial de propietat municipal 
situades a: 
Parcel·la A (19) – Parcel·la de 1.007,65 m2, situada al C. Camí Vell de Riudellots, núm. 19. Preu: 157.922,54€
Parcel·la B (21A) – Parcel·la de 577,85 m2. situada al C. Camí Vell de Riudellots, núm. 21A. Preu: 113.226,38€
Parcel·la C (21B) – Parcel·la de 606,00 m2, situada al C. Camí Vell de Riudellots, núm. 21B. Preu: 121.939,25€
Parcel·la G (25B) – Parcel·la de 881,60 m2, situada al C. Camí Vell de Riudellots, núm. 25B. Preu: 177.910,99€
Podeu obtenir les condicions de venda visitant la web municipal www.campllong.cat o dirigir-vos direc-
tament a l’Ajuntament.

CARNAVAL 2011
Aquest any ja teníem molta feina avançada, si 
més no a l’hora de triar la disfressa, ja que la 
teníem triada de l’any passat.

Els Lucky Luke , els Dalton i els Kan Kan amb 
la nostra "currada" carrossa (una autentica presó 
i una taverna amb el seu bàrman inclòs), vàrem 
anar a saltar i ballar (i tirar molt de confetti) a 
Santa Coloma, Tossa de Mar, Quart i Campllong.

Amb aquestes quatre ratlles vull agrair a 
tothom qui col·labora per que any rera any sigui possible que aquesta comparsa de Campllong i Sant An-
dreu pugui gaudir durant molts i molts anys dels carnavals.

vida tenen més risc de tenir càncer de pell.
Procureu beure aigua per hidratar-vos, so-

bretot els nens, gent gran i persones que prenen 
molts medicaments.

SI APRENC A TENIR CURA DE LA MEVA SA-
LUT, EM SERVIRÀ PER A TOTA LA VIDA.

La infermera Noemí Gou i la Dra. Cristina Serra
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LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG
Des de l’última publicació, el Local Social ha patit 
diversos canvis importants. La Sara en substitu-
ció de la Cinta, realitza les tasques de dinamitza-
ció i ha aportat nous mètodes de treball i d’orga-
nització del Local Social. 

Darrerament s’han realitzat un curs de fo-
tografia a càrrec d’INSPAI de la Diputació de Gi-
rona i s’ha iniciat el curs per aprendre a fer mitja 
amb molt d’èxit. 

Pels més petits ha hagut dues sessions de 
"Va de Contes", una al febrer i una a l’abril (cal dir 
que la de Sant Jordi no va anar gaire bé...) amb 
unes noies molt simpàtiques que feien passar 
una bona estona. A part d’això, els nostres pe-
tits també van poder gaudir d’ un espectacle molt 
ben construït anomenat "Animalades", a càrrec 
de "Quina Xerinola".  

El passat 21 de maig, l’organització d’una 
animació infantil amb inflables, contes i fins i tot 
i havia previst el muntatge  d’un rocòdrom,  que 
es va haver d’anul·lar per falta de material  però 
aquesta activitat s’intentarà programar per més 
endavant de cares al juliol. 

Pel públic adult en general, s’ha iniciat un 
nou curs d’informàtica que és la continuació del 
primer curs. També es va organitzar una sorti-
da a Barcelona per anar al teatre, a veure una 
obra d’allò més divertida, però també es va haver 
d’anul·lar ja que no es van omplir totes les places 
necessàries per a poder realitzar-la a un preu as-
sequible. 

Finalment cal dir que des de la Biblioteca, a 
petites passes, també es van fent grans canvis. 
Per tal de oferir als usuaris una millor informa-
ció dels llibres existents a la Biblioteca pública 
i per a la seva organització, ara mateix s’estan 
catalogant els llibres un a un, amb un programa 
especialitzat on cal omplir una fitxa tècnica amb 
les dades més rellevants del llibre. 

Aquesta tasca és llarga a causa de la quan-
titat de llibres que hi ha i, mica en mica, anireu 

notant que tots els llibres presenten unes etique-
tes blanques al llom, que els cataloguen per gè-
nere, etc. la qual cosa en facilitarà la localització 
i arxiu. 

Com a novetat a l’agenda mensual, s’està 
fent un espai especial per a la biblioteca, on es re-
comanen llibres per a totes les edats i s’expliquen 
una mica el seus arguments. Destinat a qualsevol 
persona que tingui interès per la lectura, des de 
aquella persona gran, amant dels llibres fins als 
més petits per tal que s’hi puguin iniciar.
Des del Local Social us demanem que estigueu 
atents a l’agenda mensual on cada mes s’hi de-
tallen les activitats lúdiques i culturals que es du-
ran a terme al municipi. 

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
Dins el Casal de Jubilats de Campllong, aquest 
trimestre hem realitzat un munt d’excursions i 
activitats. Primerament vam realitzar l’Assem-
blea General on vam consensuar tot el tema del 
pressupost anual i vàrem fer un repàs a les acti-
vitats realitzades l’any passat i les previstes per 
aquest. També vam comentar, entre tots, com es 
realitzaria l’entrada de nous socis, que no podrà 
ser possible temporalment a causa del reduït es-
pai que tenim ara mateix, fins a la finalització de 
les obres d’ampliació del Local Social. 

Un cop entri en funcionament la nova sala 
ens permetrà augmentar la quantitat de socis i 
llavors no tindrem cap mena de problema en ac-
ceptar, de bon grat, a tothom qui vulgui formar 

Espectacle a càrrec de "Quina xerinola"
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part del nostre casal.

A part d’això, i tornant 
a les activitats tal i com deia 
abans, el Casal de Jubilats 
durant l’abril, va fer unes 
visites a diverses empreses 
de Campllong. 

Primer i per començar 
vam fer una visita exhausti-
va, amb regal i tot, a Xavier 
Alsina. Allí ens van mostrar 
uns marbres espectaculars 
d’arreu del món, que va en-
cantar a tothom. Tot seguit, 
un excel·lent dinar al Res-
taurant Can Barris i, de tor-
nada, vam anar a visitar la granja de Can Quirch i 
totes les seves instal·lacions d’on ens vam poder 
endur uns litres de llet de vaca acabada de mu-
nyir. 

El mes de maig, vam continuar la tònica de 
quedar-nos per les rodalies de Campllong, i vam 
visitar dues fundacions, la Fundació Drissa i la 

Fundació Mona, on vam conèixer diverses ma-
neres molt bones de treballar. Amb molta calor, 
vam anar fins el Bar/Restaurant Local Social a 
dinar i, després de l’àpat, vam anar fins el Museu 
del Camp, on en Jordi Besalú ens va fer una visita 
guiada i molt interessant, on vam recordar eines 
dels temps dels nostres pares. 

El curs "Salut i medi ambient" l’han organitzat 
per setè any consecutiu el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament de Campllong.

70 veïns i veïnes de Campllong gaudiran 
d’una bonificació en la taxa d’escombraries. I 
és que aquest és l’incentiu per assistir al curs 
que han organitzat conjuntament el Consell Co-
marcal del Gironès i l’Ajuntament de Campllong, 
una iniciativa que es porta a terme des de fa 7 
anys i què és molt ben acceptada per tothom.

Per a aquest curs, que es va fer durant el 
mes de febrer al local social del poble, es van 
fixar 2 sessions amb la finalitat que cadascú po-
gués assistir-hi en l’horari que més li convingu-
és. 

El curs va començar amb una breu presen-
tació a càrrec de l’alcalde del municipi, el Sr. Llu-

ís Freixas i Vilardell. Seguidament, un educador 
ambiental del Consell Comarcal va dinamitzar la 
sessió amb diverses activitats de participació i 
debat. El curs va finalitzar amb un recull de con-
clusions fetes per les persones assistents. 

Un dels objectius del curs és fomentar la 
participació dels ciutadans i ciutadanes. Per això 
durant el curs es tracten temes molt propers a 
la ciutadania, com ara la relació que s’estableix 
entre la salut de les persones i la qualitat del 
medi ambient. Entre les diferents aportacions 
que van fer els veïns i veïnes de Campllong du-
rant el curs, van destacar les reflexions sobre 
els diversos elements que condicionen la nostra 
salut que podem classificar en quatre grups: la 
biologia de la persona, l’estil de vida que adop-
tem, el sistema sanitari que disposem i la quali-

70 VEÏNS DE CAMPLLONG AL CURS DE SALUT I MEDI AMBIENT

Dinar a Can Barris
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El diumenge 22 de maig es va celebrar la 7a edició de la recollida de deixalles, organitzada per la So-
cietat de Caçadors de Cassà de la Selva (hi varen participar uns cinquanta socis) i amb el suport de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva. La recollida es va fer en diversos abocadors incontrolats del terme 
municipal de Cassà de la Selva i de les poblacions de les rodalies que formen part de l’Àrea Privada de 
Caça de la Societat de Caçadors de Cassà de la Selva, (Llambilles, Quart, Vilablareix, Fornells de la Selva, 
Campllong i Sant Andreu Salou). En total es varen recollir uns 40 m3 de deixalles de tots tipus entre les 
quals hi havia mobles, llaunes, matalassos, ampolles, ferralla, pneumàtics, roba, bateries etc.

La recollida va començar a les 7 del matí i un cop finalitzada es 
va traslladar la brossa amb remolcs i furgonetes fins a l’aparcament 
del Pavelló Polivalent de Cassà on hi havia 2 contenidors cedits per 
l’Ajuntament. Els serveis municipals varen classificar els diferents 
tipus de deixalles per fer-ne la recollida selectiva i el transport als 
abocadors corresponents. Tot seguit, es va fer una sardinada per a 
tots els socis que hi van col·laborar.

La recollida de deixalles vol col·laborar en la preservació dels 
espais naturals que sovint són utilitzats com a abocadors incontrolats.

7a EDICIÓ DE LA RECOLLIDA DE DEIXALLES

tat del medi ambient on vivim.
També es va destacar la necessitat de 

preservar el medi en què vivim. Aquest i la salut 
es troben íntimament lligats, i tenen una gran 
implicació en el nostre benestar. Són motius de 
preocupació per a la salut relacionats amb el 
medi ambient, la contaminació de l’aire, l’aigua, 
els aliments o el sòl.

La valoració de la participació del curs és 
positiva. Tothom va participar de forma activa 
en el debat i va tenir l’oportunitat d’exposar i 
comentar amb la resta de veïns i veïnes les se-
ves opinions. 

Les sessions no són una recepta a les pro-
blemàtiques ambientals actuals, però permeten 

induir processos de participació, reflexió i pre-
sa de consciència sobre el funcionament de la 
nostra societat i la relació que establim les per-
sones amb el medi.
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El 6è concurs morfològic 
de burro català va comptar 
amb la participació de 32 caps 
de bestiar. En la categoria de 
cobles el vencedor va ser el 
bestiar propietat de Ruc Ca-
talà La Vinya, de Balsareny, 
qui també es va adjudicar la 
categoria de millor guarà amb 
"El més bo". En la categoria de 
millor somera el vencedor va estar la somera "Latubus" propi-
etat de Rucs i Someres de Les Preses.
Pel que fa al 17è trofeu agility, prova puntuable per al cam-
pionat d’Espanya de la RSCE, hi van participar un total 56 de 
gossos en les 6 categories de la prova.

També a la tarda, 95 tractors antics –de 1965 endarrere-,  van 
participar a la ja tradicional tractorada, tot un rècord de parti-
cipants  en una trobada que enguany arribava a la 17a edició.

Altres activitats que es van 
celebrar durant la jorna-
da de dissabte van ser el 
concurs de maquinistes, 
on el guanyador va ser "La-
gartu"; el segon premi, per 
a David Horta i el tercer 
classificat, Àngel Martí.

A la tarda també es va celebrar una gimcana de cavalls, on va-
ren participar 10 janets en la categoria adults i 12 en la categoria 
infantil. El guanyador infantil va ser en Pau amb el Cavall Gandalf 
del Club Hípic Omega de Fornells de la Selva. En categoria adults, 
el guanyador va ser Rossendo Suy, de Sant Andreu Salou amb el 
cavall Càntir. Seguidament va tenir lloc una exhibició de Horse-
ball a càrrec dels alumnes del Centre Eqüestre Can Comas.

Prop de 28.000 persones no s’han volgut perdre enguany la 
Fira Comarcal de Primavera. El bon temps ha acompanyat la 
29a Fira Comarcal de Primavera. Un nombrós públic vingut de 
les nostres comarques i també d’arreu de Catalunya, va pas-
sar al llarg de tot el cap de setmana pel recinte firal per gaudir 
de les mostres, exposicions, activitats i exhibicions que l’orga-
nització havia preparat per l’edició d’enguany.

La Fira va obrir portes el dissabte a les 10 del matí. El sr. Eu-
dald Casadesús, Delegat del Govern de la Generalitat a 
Girona, va ser l’encarregat d’inaugurar la 29a Fira Comarcal 
de Primavera, un acte, on hi van assistir també, els alcaldes 
dels pobles veïns, i representants del Consell Comarcal,  entre 
altres autoritats de diferents institucions gironines. Tot seguit 
van fer una visita institucional al recinte firal.
A banda de la mostra firal, el dissabte també es van celebrar 
tots els concursos i activitats programats per la jornada.
17 parelles van participat al 14è concurs de paletes, Els 
concursants van ha-
ver de construir la 
peça escollida per 
aquesta edició, que 
era una peça en for-
ma de trespeus amb 
una base quadrada 
a sobre decorativa. 
Els guanyadors de 
categoria menors 
de 30 anys varen 
ser la parella formada per Jordi Boadella i Joan López i els 
guanyadors de la categoria absoluta van ser Vicenç Serra i 
Lluís Jutjlar, de Banyoles.

LA FIRA DE CAMPLLONG CONTINUA SENT TOT UN ÈXIT
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El dissabte també va acollir el ja tradicional concurs de pintura 
ràpida, el guanyador va ser Jordi Torrent. També es va fer en-
trega dels premis del concurs de ratafia amb 25 participants, 
on Àngela Borrell de Campllong, va ser la guanyadora. El jurat va 
destacar la gran qualitat de les ratafies participants. El diumen-

ge al matí, el Conseller 
d’Interior, Sr. Felip 
Puig va fer una visita 
oficial a la Fira. Va por-
der conèixer de primera 
mà la fira multisectorial, 
les diverses mostres i ex-
posicions, i va participar 
en l’entrega de premis 
del Concurs de vaques 
de raça frisona.

Durant tota la jornada 
de diumenge, des de primera hora del matí hi va haver una 
gran afluència de visitants que van poder gaudir tant de la Fira 
Multisectorial, com de les diferents activitats organitzades. 
L’activitat més destacada del dia va ser el 29è concurs mor-
fològic de vaques de raça frisona. Hi van participar un total 
d’11 explotacions del Gironès, l’alt Empordà, el ripollès, el ma-
resme, la selva, Segrià i Baix Empordà.

La vedella campiona va ser POU PRIMAVERA TOYSTORY de 
l’explotació Can Pou de Parlavà, que també es va emportar el 
títol de Gran Campiona de Vedelles i Braves.
La Brava Campiona va ser ROCA TRIPLETA CHAMPION de l’ex-
plotació Mas la Roca de Sant Joan de les Abadesses
La vaca jove campiona va ser REGALAO GOLDWYN ISABEL, de 

l’explotació Ramaderia Marí de Sucs.
La vaca Gran Campiona va ser POU KATARINA DUPLEX de l’ex-
plotació Can Pou de Parlavà, qui també es va endur el guardó 
de vaca campiona.
En la secció infantil hi va haver un total de 15 participants. 
Altres guardons destacats van ser els següents:
- Millor sistema mamari: COROMINES SHOTTLE IRENE de l’ex-
plotació SAT Can Pol de Vilarnadal.
- Millor criador i 2n millor criador: Ramaderia Marí de Sucs i 
SAT Can Pol de Vilarnadal.
-Millor manejador adult: Josep Rovira
-Millor manejadora adulta: Laia Marí
-Millor manejador jove: Carles Pagès
L’acte va comptar amb la presència del conseller Interior, sr. Felip 
Puig, qui va fer entrega del premi de la Vaca Gran Campiona.

La trobada de cotxes 
Seat 600 i clàssics va 
comptar amb un cente-
nar de participants. Els 
cotxes van fer una con-
centració a primera hora 
del matí al recinte firal, i 
al migdia van fer una sor-
tida per la comarca.

Un dels altres concursos que es mantenen des dels inicis de 
la fira és el 29è concurs de treball monogràfic de ramat 
amb gos d’atura català, que va comptar amb un nombrós pu-
blic curiós per veure treballar el pastor i el gos amb el ramat.

El 13è concurs de munyir a mà va tenir 148 participants i 
els guanyadors van ser El Sr. Josep Roviró en categoria Mas-
culina, la Sra. Irene Vives en la  Femenina i l’Andreu Dagas en 
la categoria Infantil. Recordem que aquest concurs no es re-
alitza amb animals vius, sinó que són animals de cartró pedra 
i en el qual s’hi pot apuntar tothom, tant si es tenen nocions 
de munyir com si no se’n tenen, igualment està obert a nens 
i grans. 

El guanyador del 6è campionat d’habilitat amb tractors va 
ser en Martí Planas.
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Durant el matí de diumenge també es va dur a terme la setena 
trobada d’intercanvi de plaques de cava i una exhibició 
de tallar i fer figures amb troncs i també diverses exhi-
bicions eqüestres a càrrec de les hípiques Can Comas i Club 
Hípic Omega.

Una altra de les novetats d’enguany, van ser les curses de 
ponis, que van congregar a un nombrós públic al voltant de la 
pista on es van realitzar les curses, gaudint de l’espectacle.
També durant la Fira hi va haver diverses activitats fixes, com 
ara exposicions de pintures, de bitllets antics, de càntirs, 
d’escultures amb ferro, una mostra de vaques amb mi-
niatura, mostra d’oficis artesans, mercat d’ocasió, expo-
sició i concurs de ratafia, etc. aquestes activitats s’ubiquen 
en diferents edificis municipals com ara les sales d’exposici-
ons de l’Ajuntament de Campllong, el pavelló esportiu i el Local 
Social. 

Cal destacar per sobre de tot que la Fira de Campllong es con-
solida com a veritable aparador de l’activitat econòmica i soci-
al, però no solament del municipi de Campllong i rodalies, sinó 
de tota la província, doncs tota la vitalitat econòmica, social i 
cultural s’ha mostrat a l’espai dedicat, com cada any, a la Fira 
Comercial i Carpa coberta, en les parades de venda de pro-
ductes artesans, demostració d’oficis artesanals, exposicions 

de maquinària agrícola antiga, exposicions de maquinària 
agrícola i industrial i mercat d’ocasió, amb expositors d’arreu 
de Catalunya.

La Fira també va acollir 
la tradicional mostra de 
bestiar i aus de raça. 
Aquesta mostra va 
comptar enguany amb 
una convidada d’ex-
cepció. Es tracta de la 
Queca, la ovella de raça 
xisqueta que s’ha fet fa-

mosa per acompanyar al personatge del Puyol al programa 
Crackòvia de Televisió de Catalunya.

La Fira va tancar les seves portes a les 8 del vespre i la darrera 
activitat que es va dur a terme va ser l’exhibició de treballs 
de pagès amb maquinària antiga, que incloïa una exhibició 
de batre i fer un paller tal com es feia abans amb màquina 
antiga de batre i tractors Lanz.
Amb tot això es dóna per finalitzada la 29a Fira comarcal de 

Primavera esperant poder retrobar-nos en la propera edició. 
Una edició que serà molt especial, celebrant els 30 anys de 
vida de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong. L’orga-
nització celebra la gran afluència de públic i dóna les gràcies 
a tots els participants i visitants i molt especialment a totes 
aquelles persones que col·laboren desinteressadament en 
l’organització de la fira, fent possible que un altre any la Fira 
Comarcal de Primavera de Campllong hagi estat un gran èxit.




