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Carta de l’Alcalde

Hem passat l’estiu, una temporada que al nostre poble 
es caracteritza per l’activitat del dia a dia, on el lleure 
juga un paper molt important, potser arrossegats pels 

més petits que a l’estiu estan de vacances i això condueix a les 
famílies a estar-ne pendents. 

Però també en el municipi hi ha activitat lúdica durant 
aquesta  època. Hem vist, un any més, les corrues de pares a 
portar la mainada al Casal d’estiu, donant un aire de poble viu 
al nostre municipi, creant activitat formativa i de lleure. Les 
mares i pares han aprofitat l’avinentesa per fer-la petar amb 
la resta de veïns, i, algun d’ells/es, per anar a fer el tallat. En 
definitiva, fent poble. 

El dia 5 varem poder començar les “classes” a la llar d’in-
fants, amb uns dies d’assimilació per part dels nostres més 
joves veïns/es... Ah, i també dels seus progenitors, que en 
alguns casos estan més nerviosos i ansiosos que la pròpia 
mainada. Les impressions que dóna la nostra llar d’infants són 
molt positives i tan sols acabem de començar. Fins i tot tenim 
sol·licituds de gent de fora del poble que voldria portar les 
seves nenes i nens a Campllong. De moment esperem, siguem 
previsors, fem números amb quanta mainada haurà de comen-
çar l’any vinent i, després, si us sembla bé, cobrirem les places 
que restin vacants amb mainada dels pobles de la rodalia o 
amb afinitats amb el nostre municipi. Abans del proper curs 
haurem redactat una ordenança que sigui manejable i cohe-
rent amb el que hem dit i fet.

Aquests dies també han estat molt actius perquè hem tin-
gut la Festa Major i el Musicant, activitats que han portat de 
corcoll el personal del Ajuntament, que ha gestionat les en-
trades i la logística, en el cas del cicle musical. Sols la venda 
d’entrades del Musicant ja fa que la setmana anterior sigui un 
guirigall. En quant a la Festa, es fa més a temps vista i, tot i 
que porta feina, hem pogut comptar amb una Comissió de fes-
tes amb molts ànims i ganes de treballar que s’han cuidat de la 
major part del pes organitzatiu dels actes. Uns actes que, per 
altra banda, han estat d’allò més austers i lluïts. És d’agrair 
des de l’Ajuntament la gestió que s’ha fet de la Festa, tant en 
administració de recursos econòmics, com amb els recursos 
humans. També haig de fer esment que els regidors de l’Ajun-
tament han estat en tot moment disposats a donar un cop de 
mà en aquells moments puntuals que ha calgut. Tampoc no 
voldria oblidar els voluntaris que donen un cop de mà en el 
muntatge i desmuntatge de la carpa municipal, la qual cosa fa 
que tinguem un estalvi important que dóna més possibilitats 
econòmiques als actes de la Festa o del Musicant.

Voldria que féssim una reflexió sobre l’activitat d’aquests 
dies a la plaça i aquells veïns als quals aquestes activitats mo-
lesten. Als veïns directes de la plaça, els dono les gràcies per 
aguantar els dies punyeters (divendres i dissabte), que tampoc 
són gaires. Recordo a aquells que ho saben i coneixen i explico 
als que no ho saben que cent anys endarrere la festa ja es feia 
en aquest indret i molts més anys abans segurament també. 
Tots els espais utilitzats són públics però, tot i així, és d’agrair 
a aquelles famílies que al llarg d’anys han aguantat que els 
volts de casa seva siguin una festa, (els dies de la Festa) amb 
el que  això comporta de bonic i d’emprenyador. Segur que 
queda compensat amb els recursos destinats per al poble al 
manteniment dels espais i, sobretot, amb la tranquil·litat de 
l’indret durant els onze mesos restants. De moment, i amb els 
recursos actuals, no es poden preveure moviments de trasllat 
perquè el poble vol continuar fent la Festa a la plaça. En tot 
cas, temps al temps i sobretot hauran d’ésser temps amb una 
butxaca més plena i amb alguna infraestructura que ara per 
ara no tenim. I que la majoria de ciutadans del poble la de-
manin o entenguin. En tot cas, tant l’Alcalde com els regidors 
estan a disposició per donar aquelles explicacions que calguin. 
Com sempre, a disposar. Que tingueu salut.
 
L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

L’ESTIU, LA FESTA... I LA LLAR D’INFANTS 

L’Alcalde, Lluís Freixas
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ACTA SESSIÓ PLENÀRIA DE CONSTITUCIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG. 11 DE 
JUNY DE 2011

A la Sala Polivalent del Local Social de Campllong, habilitada 
per a aquest acte com a Sala de Plens, essent les 12:00 hores 
del dia 11 de juny de 2011, en compliment d’allò disposat a l’ar-
ticle 195 de la Llei Orgànica 5/1985 del règim electoral general 
(LOREG) i a l’article 37.1 del Reglament d’organització, funcio-
nament i règim jurídic de les Corporacions locals aprovat per 
Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre (ROF), concorren 
degudament convocats els regidors electes, i que són:

Sr. Lluís Freixas i Vilardell
Sra. Anna Bancells i Bagudanch
Sr. Xavier Codina i Comas
Sra. Roser Freixas i Puig
Sr. Àlex Carrera i Llinàs
Sra. Ester Roqueta i Vila

Excusa la seva absència el regidor Sr. Joan Gumbau i Vila.

Constitueixen un total de 6 regidors electes i per tant, la ma-
joria absoluta dels regidors electes exigits a l’article 195.4 de 
la LO 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i es 
reuneixen amb  objecte de celebrar la sessió pública de consti-
tució de l’Ajuntament, donant fe de l’acte la Secretària General 
de l’Ajuntament, la Sra. Mireia Acosta i Piqué.

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
Oberta la Sessió, per la Sra. Secretària es dóna lectura al con-
tingut de l’article 195.2 de la LOREG i 37.2 del ROF, procedeix 
tot seguit a cridar als regidors electes de major i menor edat 
dels presents a l’objecte de formar la Mesa d’Edat segons es-
tableixen els preceptes abans citats, corresponent la designa-
ció al Sr. Lluís Freixas i Vilardell i la Sra. Roser Freixas i Puig, 
els qui passen a ocupar els lloc destinat a l’efecte, quedant 
constituïda la Mesa d’Edat pels següents senyors:

Sr. Lluís Freixas i Vilardell, regidor electe de major edat.
Sra. Roser Freixas i Puig, regidora electe de menor edat (actua 
com a Presidenta de la Mesa d’edat, al concorre el regidor de 
major edat com a únic candidat a Alcalde).
Sra. Mireia Acosta i Piqué, Secretària General de la Corporació

2.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
Constituïda la Mesa d’edat la Sra. Secretària dóna lectura a 
l’article 195 de la LOREG i 37 del ROF i als noms i cognoms dels 
senyors regidors electes que assisteixen a la sessió procedint-
se per la Mesa d’Edat a examinar les credencials presentades 
pels sis regidors, atès que les credencials dels membres de la 
Mesa d’Edat han estat prèviament comprovades per la Secre-
tària General de la Corporació.

De la comprovació en resulta que les credencials es troben 
conformes a la vista de la certificació remesa a l’efecte a 
aquest Ajuntament per la Junta Electoral de Zona.

Seguidament la Presidenta de la Mesa d’Edat sol·licita als re-
gidors electes presents a l’acte que manifestin si els afecta al-
guna causa de incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat 
a la seva proclamació.

Cap regidor fa manifestació al respecte per la qual cosa la 
Mesa d’Edat considera que als presents no els afecta cap cau-
sa de incompatibilitat sobrevinguda.

Així mateix, en compliment d’allò disposat en el punt cinquè de 
l’article 75 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local i articles 30 a 32 del ROF, per la Sra. Secretà-
ria General es manifesta que han presentat declaració sobre 
els seus béns patrimonials, causes de possible incompatibilitat 
i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporci-
onar ingressos econòmics que afectin o puguin afectar l’àmbit 
de competència de la Corporació.

A continuació es posa en coneixement dels regidors electes 
concurrents que, de conformitat amb l’article 108.8 de la LO 
5/1985, en el moment de la presa de possessió i per tal d’ad-
quirir la plena condició de regidors, els candidats electes han 
de jurar o prometre acatament a la Constitució així com compli-
mentar els demés requisits previstos a les Lleis o Reglaments 
respectius pel que d’acord amb l’article 1 del RD 707/1979, 
5 d’abril, se’ls formula per la Secretària de la Corporació, a 
cadascun dels candidats electes, la següent pregunta:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajunta-
ment de Campllong, amb lleialtat al Rei, així com guardar i fer 
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”

Resposta:
Sra. Anna Bancells i Bagudanch: SÍ, HO PROMETO
Sr. Xavier Codina i Comas: SÍ, HO PROMETO 
Sr. Àlex Carrera i Llinàs: SÍ, HO PROMETO
Sra. Ester Roqueta i Vila: SÍ, HO PROMETO 
Sr. Lluís Freixas i Vilardell: SÍ, HO PROMETO PER IMPERATIU 
LEGAL
Sra. Roser Freixas i Puig: SÍ,  HO PROMETO

Una vegada finalitzat l’acte de promesa o jurament del càrrec, 
la Mesa d’Edat declara constituïda la Corporació. 

3.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Immediatament després de la Constitució de la Corporació la Sra. 
Secretària dóna lectura a l’article 196 de la LO 5/1985 del règim elec-
toral general que estableix el procediment d’elecció de l’Alcalde. 
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En compliment de la citada normativa poden ser candidats a 
Alcalde els Srs. Regidors que encapçalen les corresponents 
llistes i que són:

El Sr. Lluís Freixas i Vilardell (CiU)

Seguidament es procedeix a l’elecció del sistema de votació 
per part de la Mesa d’edat, resultant que l’Alcaldia s’escollirà 
per votació ordinària.

Havent obtingut la majoria absoluta dels vots (unanimitat dels 
6 vots a favor) el candidat Sr. Lluís Freixas i Vilardell, qui en-
capçala la llista presentada pel Partit CiU, de conformitat amb 
l’establert a l’article 196 de la LO 5/1985, la Mesa d’Edat el 
declara Alcalde Electe de l’Ajuntament de Campllong.

4.- PRESA DE POSSESSIÓ
Acte seguit, es posa en coneixement dels assistents que, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 18 del RDL 781/1986, 
i 40.2 del ROF en el moment de la presa de possessió i per ad-
quirir la plena condició del càrrec d’Alcalde el candidat electe 
ha de jurar o prometre el càrrec amb subjecció a la fórmula 
establerta a l’article 707/1979 pel que es formula al candidat 
electe la següent pregunta:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament 
de Campllong, amb lleialtat al Rei, així com guardar i fer guar-
dar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”

El Sr. Lluís Freixas i Vilardell respon: SÍ, PER IMPERATIU LEGAL.

Seguidament la Sra. Roser Freixas i Puig, Presidenta de la 
Mesa d’Edat fa entrega al Sr. Lluís Freixas i Vilardell del bastó 
d’Alcalde.
 
El Sr. Alcalde convida a què intervinguin i facin ús de la paraula 
els Srs. Regidors i que ho facin per l’ordre establert a la llista. 

NO HI HA INTERVENCIONS.

Per últim, el Sr. Alcalde procedeix a pronunciar el discurs cor-
responent, el qual es transcriu seguidament i de forma literal:

 “En primer lloc voldria expressar el meu agraïment, que se-
gur vol ésser l’agraïment de tots els veïns de Campllong, amb 
aquells regidors que amb anteriors legislatures formaven 
part de l’ajuntament i molt especialment aquells que no re-
petiu, i que formàveu part del equip de govern, concretament 
en Xavier Esteva i Roca i en Xavier Fuentes i Falgas, i que de 
ben segur que sempre estaran a punt per a donar un cop de 
mÀ en allò que calgui. Per a ells l’agraïment per la feina feta. 
Totes les eleccions son diferents a les anteriors, aquestes 

s’han caracteritzat a tot arreu per a l’abstenció, que a molts 
de pobles ha arribat a nivells molt preocupats. A Campllong, 
de moment això no es així. En tot cas, jo demano que contra 
l’abstenció hi poseu la participació, i no en el fet momentani 
d’anar a votar sinó el compromís com a ciutadans de participar 
en tots els fòrums que l’Ajuntament posi al vostre abast per 
aportar opinions e idees, i veure com tot es pot fer entre tots. 
És clar que a l’Ajuntament hem de tenir l’Alcalde i els regidors, 
tampoc pot ésser que ho deixem tot a la mà de Déu, però amb 
una comunitat petita com la nostra també cal i és necessari 
l’escalf del pensament i l’esforç de la resta de veïns, algunes 
vegades per a fer-ho millor, d’altres per a veure la llum del 
camí a seguir.

Som una colla de gent que vol treballar per al poble, amb il·
lusió renovada, amb projectes que no es desmarquen de la 
feina feta fins ara, però amb un horitzó ambiciós, i que pretén 
dotar al nostre municipi d’aquells serveis o infraestructures 
necessaris per a què les persones del nostre poble gaudeixin 
al màxim possible de la societat del benestar que, per cert, als 
pobles sempre sembla que costin mes d’arribar que no pas a 
les ciutats. En tot cas, volem que aquest progrés necessari 
per a la nostra comunitat no sigui a costa d’aquells valors més 
preuats del nostre poble, de les nostres tradicions i costums, 
ni de la tranquil·litat relativa que es viu a Campllong, ni del 
medi que ens envolta.

Tenim projecte per portar endavant: 
Volem retornar l’ensenyament a Campllong en funció de les 
necessitats del poble, ajudar als escolars, continuar amb els 
Casals, posada en marxa de la Llar d’infants i fer-la funcionar.
Ajudar la gent amb dependència. Fomentar el desenvolupa-
ment del Casal de la Gent Gran, incentivar la salut dels veïns 
amb millores d’equipaments i amb formació, volem propiciar 
noves oportunitats amb habitatge social.

Encara queda infraestructura per a portar a terme: Arranja-
ment dels voltants de l’Ajuntament, acabar de fer sostenible 
l’enllumenat públic, fer més vies per anar a peu o en bicicle-
ta, i sempre que sigui possible incentivar la comunicació amb 
els pobles del voltant, arranjament de les vies de comunica-
ció, asfaltat del camí de Can Guitó, racionalització del trànsit. 
Ampliació i millora dels equipaments municipals, col·locar una 
marquesina a la parada de l’autobús, buscar solucions per a 
l’ADSL. (Fibra òptica), portada del Gas Natural al poble, poten-
ciació de les energies alternatives, solucionar el tema de la 
depuració de Campllong.

Continuar apostant pel reciclatge de les deixalles i del Com-
postatge Casolà, donar un impuls al Museu del Camp, manteni-
ment de boscos i margeneres, suport al sector agrícola.

Seguiment del Pla de Joventut municipal, amb noves fórmules 
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per a buscar sortides als jovent del nostre municipi, poten-
ciació de les activitats lúdiques, millores amb la gestió dels 
espais de la biblioteca, telecentre.

Creació d’una borsa de treball, donar suport a les empreses en 
promoció econòmica, incentivar la implantació i creació de no-
ves empreses, fer un pla de turisme local aprofitant els nostres 
recursos turístics: Museu, restaurants, cases de Turisme Rural, 
activitats culturals, en combinació amb el Centre de Visitants del 
Gironès, potenciar l’esport local i la creació d’equips esportius. 

Edició quadrimestral de la revista local “El Gra i la Palla”, FIRA, 
FESTA, MUSICANT, continuar amb la línia encetada de consoli-
dació i conservació de les seves arrels.

Per fer realitat els projectes els Regidors i l’Alcalde si esforça-
ran, i seran receptius, comunicatius entre ells i els seus inter-
locutors, vagui per endavant el compromís de l’Alcalde de co-
ordinar la maquinaria humana que ho ha de fer possible, amb 
una informació constant i fluida amb la població de Campllong 
utilitzant els nostres mitjans (butlletí, web, trameses puntuals 
d’informació, i altres mitjans que es creguin adients). Recalcar 
la importància que t’he aquest acte que es la expressió popular 
de les ganes que tenen els veïns de Campllong de conservar 
la seva identitat, segur que es el moment de dir que tenim els 
braços oberts per a tots aquells veïns que vulguin col·laborar 
i treballar per Campllong.

Desitjo que tinguem molt d’encert en la feina que el poble ens 
ha encomanat, bon dia i moltes gràcies”.

I quan són la 13h, i sense que hi hagin més assumptes a trac-
tar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual jo, com a secretà-
ria, estenc la present acta.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 30 DE JUNY DE 2011

1R.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR JOAN 
GUMBAU I VILÀ.
El Sr. Alcalde requereix la presència del regidor electe Sr. Joan 
Gumbau i Vilà, qui és a la Sala, i s’apropa al lloc que se li ha 
reservat a fi de prendre possessió del seu càrrec amb les for-
malitats preceptives.

A continuació es posa en coneixement del Sr. Gumbau que, de 
conformitat amb l’article 108.8 de la LO 5/1985, en el moment 
de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condi-
ció de regidor, els candidats electes han de jurar o prometre 
acatament a la Constitució així com complimentar els demés 
requisits previstos a les Lleis o Reglaments respectius pel que 

d’acord amb l’article 1 del RD 707/1979, 5 d’abril, i, a càrrec 
de la Secretària de la Corporació es formula al Sr. Gumbau, la 
següent pregunta:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajunta-
ment de Campllong, amb lleialtat al Rei, així com guardar i fer 
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”

Resposta

Sr. Joan Gumbau i Vilà: SÍ, HO PROMETO

Tot seguit el Sr. Gumbau ocupa l’escó que li correspon.

2N.- ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE 
LA CORPORACIÓ, DE 11 DE JUNY D’ENGUANY. 
APROVACIÓ.
S’acorda aprovar per unanimita l’acta corresponent a la ses-
sió de Constitució de la Corporació Municipal  de 11 de juny 
passat.

3R.- CARTIPÀS MUNICIPAL. APROVACIÓ:
3.1.- Periodicitat de les sessions plenàries
L’Ajuntament proposa establir que les sessions ordinàries del 
Ple tindran lloc l’últim dijous de cada mes, no festiu, a les 20 
hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament (si és festiu, es podrà 
avançar o retardar la data).

3.2.- Nomenament de tinents d’alcalde
Donar compte del Decret d’Ajuntament de data 17 de juny de 
2011, pel qual es va adoptar la Resolució relativa al nomena-
ment de Tinents d’Alcalde, amb els acords següents: 

Primer.- Nomenar Primer Tinent d’Alcalde d’aquest Ajunta-
ment al regidor Sr. JOAN GUMBAU i VILÀ.

Segon.- Nomenar Segon Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament 
a la regidora Sra. ANNA BANCELLS BAGUDANCH.

3.3.- Nomenament dels membres de la junta de go-
vern local
Donar compte de la Resolució d’Ajuntament de data 27 de juny 
de 2011, pel qual es va adoptar la Resolució relativa al nome-
nament dels membres de la Junta de Govern Local, amb els 
següents acords: 

Primer.- Designar per a formar part de la Junta de Govern 
Local els tinents d’Alcalde, Sr. Joan Gumbau i Vilà i Sra. Anna 
Bancells i Bagudanch, juntament amb el Sr. Alcalde, Lluís Frei-
xas i Vilardell.

A banda dels membres indicats, podran assistir, amb veu però 
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sense vot, a les reunions de la Junta de Govern els regidors 
als quals s’hagin conferit delegacions específiques en els ter-
mes de l’art. 43.3 del Reglament d’Organització, funcionament 
i règim Jurídic de les Entitats locals (R.D. 2568/1986, de 28 
de novembre) i altres membres de la Corporació o personal 
municipal, a l’objecte d’informar en l’àmbit relatiu a llurs ac-
tivitats.

Segon.- Fer avinent als designats que es considerarà que ac-
cepten el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils 
no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es 
perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada 
per escrit, o cessament per l’Alcaldia.

Tercer.- Delegar a favor de la Junta de Govern, i a l’empara 
de l’art. 53.3 de la Llei municipal abans esmentada, les atri-
bucions que tot seguit es detallaran, les quals, no obstant, 
podran ser avocades de nou per l’Alcaldia quan ho estimi ne-
cessari per raons d’urgència o oportunitat.

a) La disposició i ordenació de despeses, de conformitat amb la 
regulació del Text Refós de la Llei 39/1998, d’Hisendes Locals 
(art. 53.1 g). Segons preveu les bases d’execució d’aquesta 
corporació, l’Alcalde podrà reconèixer, liquidar i ordenar el pa-
gament d’aquelles despeses ordinàries de caràcter periòdic.

b) Les contractacions i concessions amb import que no exce-
deixi, del 10% dels recursos ordinaris del pressupost. En ca-
sos d’urgència justificada la competència podrà ser avocada a 
l’Alcalde, sempre i quan l’import dels contractes no superi els 
establerts pels contractes menors. 

c) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan li corres-
pongui la competència per a contractar-los (art. 53.1 p).

d) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost i l’alienació de pa-
trimoni quan no resti reservada al ple de la Corporació (art. 
53.1 q).

e) L’atorgament de llicències urbanístiques, sens perjudici que 
les obres considerades com a menors sigui competència direc-
ta de l’Alcalde (art. 53.1  r).

f) L’aprovació dels instruments de desenvolupament del plane-
jament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la 
dels instruments de gestió urbanística i els projectes d’urba-
nització (art.53.1.s).

Igualment, la Junta de Govern exercirà com a òrgan d’assis-
tència permanent de l’Alcalde i desenvoluparà les funcions que 
li puguin conferir expressament el Ple municipal i les disposi-
cions legals.

Quart.- A l’empara del que estableix l’art. 112 del Reglament 
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic abans esmentat, 
es determina que les sessions resolutòries ordinàries de la 
Junta de Govern tinguin lloc tinguin lloc el segon dijous de 
cada mes, a les 20 hores, al Despatx de l’Alcaldia, de la Casa 
Consistorial.

3.4.- Delegacions específiques als regidors de la 
corporació
Donar compte de la Resolució d’Ajuntament de data 23 de juny 
de 2011, pel qual es va adoptar la Resolució relativa a la dele-
gació de competències i àrees als regidors de la Corporació, 
amb el contingut següent acords: 

Primer.- Delegar les àrees i matèries als regidors segons es 
desprèn de la següent relació:

Àrea de Salut i Benestar social, Equipaments muni-
cipals, Mobilitat, Urbanisme i pagesia:
Regidor Sr. Joan Gumbau i Vilà
Salut: Atenció Sanitària Primària  (Consultori Local) 
Benestar Social: Serveis Socials (Assistenta i Educador Social 
+ Geriàtrics de referència) 
Casal de Jubilats
Manteniment, gestió i control d’edificis i equipaments munici-
pals (pavelló, oficines municipals, local social, cementiri, ma-
gatzem polígon) 
Millora i manteniment i protecció lleres i espais associats a 
les rieres.

Regidor Sr. Xavier Codina i Comas
Vies i camins públics (circulació, manteniment i millores)
Urbanisme (gestió i planificació urbanística, disciplina urbanís-
tica i activitats i gestió llicències) 
Control de qualitat serveis públic (aigua, sanejament)
Zones verdes municipals (manteniment, gestió i millora)
Mobiliari urbà
Manteniment de rutes verdes.
Pagesia 

Àrea d’Hisenda, Medi Ambient i Ensenyament: 
Regidora  Sra. Anna Bancells i Bagudanch
Gestió Econòmics de l’Ajuntament (pressupost i comptabilitat general) 
Medi Ambient (control ambiental i sostenibilitat general dins 
el terme municipal) 
Seguiment del PALS (Agenda 21) 
Control servei de recollida deixalles: FORM, selectiva, rebuig, 
mobles i trastos vells, deixalleria. 
Neteja viària.
Gestió Cens animals de companyia. 
Musicant.
Coordinació entre entitats: Colla de Grallers i Geganters de 
Campllong, Museu del Camp
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Regidor Sr. Àlex Carrera i Llinàs 
Casal d’estiu, i d’hivern.
Ensenyament (Llar d’infants, classes repàs, coordinació cen-
tres escolars públics de referència)
Biblioteca Municipal.
Cursets i activitats formatives per adults.

Àrea de Cultura, Esports, Joventut, Ocupació i Di-
fusió Local:
Regidora  Sra. Roser Freixas i Puig 
Fira Comarcal de Primavera.
Festa Major. 
Activitats de Nadal.
Joventut
Coordinació entre entitats: Associació de Fires i Festes de 
Campllong i Associació Esportiva Campllong

Regidora  Sra. Esther Roqueta i Vila
Web municipal 
Edicions Locals (butlletí, llibres, etc.)
Dinamització cultural i difusió cultural del municipi (Agenda 
mensual)
Ocupació (Borsa de Treball)
Turisme (promoció rutes verdes, patrimoni i ofertes –restau-
rants i cases de turisme rural-)
Esports 

Fer avinent que la delegació genèrica comporta la facultat de 
dirigir els serveis corresponents i també la de gestionar-los en 
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes admi-
nistratius que afectin a tercers. 

3.5.- Nomenament de tresorer
S’acorda: 
Primer. Designar, de conformitat amb l’article 2.f) del Reial 
decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habi-
litació de caràcter nacional, com a Regidor Tresorer d’aquest 
Ajuntament la Sra. Anna Bancells i Bagudanch 

Segon. Rellevar al Regidor Tresorer de l’obligació de prestar 
fiança, fent constar que tots els membres de la Corporació es 
fan responsables solidaris del resultat de la seva gestió.

3.6. Nomenaments membres de la comissió espe-
cial de comptes, establiment del sistema de dietes 
i indemnitzacions pels membres de la corporació, 
designació dels representats de l’administració 
a la mancomunitat de la conca de l’onyar, camp-
llong iniciatives i museu d’eines antigues del camp 
i d’oficis tradicionals de campllong i altres. 
Com a continuació dels acords adoptats del cartipàs aprovat, 
en relació al nomenament dels regidors que han de participar 

com a representants corporatius en òrgans de diferents ens i 
organitzacions; el sotasignat Alcalde proposo al Ple l’adopció 
d’acord en els següents termes:

3.6.1.- Designar l’Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, Sra. 
Anna Bancells Bagudanch i Sr. Joan Gumbau i Vilà a fi que inte-
grin la comissió especial de comptes que ha d’exercir les fun-
cions que assenyala l’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en quant a l’examen, estudi i informe 
del compte anual de la Corporació.

Actuarà com a president de l’esmentada comissió el mateix 
Alcalde.

3.6.2.-   De conformitat amb les determinacions de l’art. 75 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, s’esta-
bleix el següent sistema de dietes i indemnitzacions pels mem-
bres de la Corporació:

En concepte d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats:
Per sessió ordinària del Ple:  150 €/regidor
Per sessió extraordinària del Ple: 50 €/regidor
Per sessió Junta de Govern Local: 50 €/regidor

** Els regidors amb dedicació parcial/exclusiva no podran re-
bre les assistències als òrgans col.legiats de la Corporació. 

Els imports detallats com a indemnitzacions comprendran to-
tes les despeses justificades que amb caràcter general puguin 
derivar-se per als membres corporatius indicats de l’exercici 
de llurs càrrecs.

Remetre la Resolució al BOP de Girona per a la seva publicació. 

3.6.3.- Designar com a Representants d’aquesta Corpora-
ció en L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA MANCOMUNITAT DE LA 
CONCA DE L’ONYAR, a banda del propi Alcalde i de conformitat 
amb els Estatuts que la regulen (art. 5) el Sr. Xavier Codina i 
Comas  i el Sr. Àlex Carrera i Llinàs  

3.6.4.- Designar els membres que a continuació es detalla-
ran com a integrants del consell d’administració de la societat 
anònima municipal CAMPLLONG INICIATIVES SAU, de con-
formitat amb el que preveu l’article 14 dels estatuts que la 
regulen: 

President: Sr. Lluís Freixes i Vilardell, Alcalde-President.
Sr. Joan Gumbau i Vilà 
Sr. Xavier Codina i Comas
Sra. Anna Bancells i Bagudach
Sra. Mireia Besalú i Asturiol
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3.6.5.- Designar els membres que a continuació es detalla-
ran com a integrants de l’organisme autònom “MUSEU D’EINES 
ANTIGUES DEL CAMP I D’OFICIS TRADICIONALS DE CAMP-
LLONG" , de conformitat amb el que preveuen els articles 8 i 9  
dels estatuts que la regulen: 

President: Lluís Freixas i Vilardell 
Sr. Joan Gumbau Vilà
Sra. Anna Bancells i Bagudanch
Sr. Jordi Besalú i Sureda
Sr. Joan Xirgu i Masferrer 
Secretaria: Sra. Mireia Acosta Piqué
Gerent: Sra. Sílvia Tubert i Borrell 

3.6.6.- Nomenar la regidora de l’ÀREA DE MEDI AMBIENT, 
Sra. Anna Bancells i Bagudanch, com a representant municipal 
en L’ASSEMBLEA GENERAL DE CONSELL D’INICIATIVES LO-
CALS PER AL MEDI AMBIENT (CILMA).

3.6.7.- Nomenar al regidor de l’ÀREA D’ENSENYAMENT Sr. 
Àlex Carrera i Llinàs com a representant de L’ESCOLA DE MÚ-
SICA DEL GIRONÈS. 

No produint-se cap intervenció, se sotmet la proposta a vota-
ció amb el següent resultat: 

- Vots a favor: 7
- Vots en contra: 0
- Abstencions: 0

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

1R.- RATIFICACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRE-
SENTADES AL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE 
LES COMARQUES GIRONINES I LES SEVES 
PREVISIONS D’ACTUACIONS INFRAESTRUCTU-
RES EN LA XARXA VIÀRIA SOBRE EL TERME 
MUNICIPAL DE CAMPLLONG
Es ratifica el requeriment previ presentat el 14 de desembre de 2010 
al “Pla Territorial Parcial de les comarques gironines” que diu:

L’article 12 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política 
territorial preveu que els plans territorials parcials defineixen 
els objectius d’equilibri d’una part del territori de Catalunya i són 
el marc orientador de les accions que es portin a terme. 
Els plans territorials parcials han de desplegar les determinaci-
ons del Pla territorial general i han de fer-ho amb el major detall 
que permet la menor extensió del seu àmbit. Estableix la llei 
que l’àmbit dels plans territorials parcials tindran com a mínim 

l’extensió d’una comarca, que poden agrupar diverses unitats 
comarcals, sense dividir-les i que, en tot cas, adoptaran els àm-
bits establerts a aquests efectes pel Pla territorial general.

D’acord amb l’art. 13 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, 
de Política Territorial, els Plans Territorials Parcials han d’in-
cloure com a mínim l’emplaçament de les infraestructures, les 
previsions de desenvolupament socioeconòmic i les determi-
nacions per la planificació urbanística, entre d’altres vectors 
sectorials, pel que s’entén que se’ls confereix la planificació 
en un àmbit regional i estratègic, dels principals vectors que 
conformen l’ordenació del territori i promouen l’equilibri ter-
ritorial. És des d’aquesta perspectiva que L’Ajuntament de 
Campllong vol insistir en la necessitat de planificar des de la 
màxima figura de planejament territorial en l’àmbit de la de-
marcació de Girona, l’ordenació estratègica de les principals 
infraestructures de la demarcació, que influeix de manera clau 
en les dinàmiques de mobilitat, de creixement econòmic i de 
pressió ambiental, i que esdevé un element clau d’equitat ter-
ritorial entre les diverses àrees urbanes del territori català.  
Atès que els plans sectorials tenen el mateix rang jeràrquic 
que els plans territorials parcials, s’entén que es pot donar 
aquesta influència mútua, amb el valor afegit que el PTP pot in-
tegrar els diversos vectors sectorials, i per tant, pot i ha d’ac-
tuar com a instrument de coordinació territorial dels diversos 
plans sectorials en un àmbit regional. 

Per tant, se sol·licita que el Pla Territorial Parcial de les Co-
marques Gironines incideixi i estableixi les determinacions o 
directrius necessàries que condueixin a delimitar l’afectació 
territorial de la variant de Riudellots de la Selva sense que la 
mateixa suposi una afecció directa al municipi de Campllong.
Campllong és un petit poble de 865 hectàrees, situat a la conca 
mitjana de l’Onyar, amb uns terrenys fonamentalment planers, 
caracteritzat per un nucli urbà en expansió al costat de l’actual 
carretera, un ampli disseminat de masies, conjunts agrícoles i 
forestals repartits per tot el terme municipal, i drenat, sobre-
tot, en el territori afectat per la variant, per una gran quantitat 
de rius, recs i rieres que formen un dels nostres únics deltes 
interiors de Catalunya.

Amb aquesta nova infraestructura es perdrien unes zones de 
conreu de gran valor agrícola, unes zones de protecció natural 
de gran valor paisatgístic i natural.

L’únic que pretén el municipi de Campllong és que, com a mí-
nim, es generi un consens amb el propi municipi per tal de 
reorientar l’afectació de la variant de Riudellots de la Selva la 
qual afecta notòriament el nostre terme municipal (s’adjunta 
plànol núm. 0.9 d’espais oberts, estratègies d’assentament i 
actuacions d’infraestructures sobre l’afectació territorial del 
sistema d’infraestructures de mobilitat i transport – xarxa vià-
ria -traçat en estudi al terme municipal de Campllong).
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2N.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA  
NÚM. 67/2011 DE RESCISSIÓ/MODIFICACIÓ DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUN-
TAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I CAMPLLONG 
SOBRE EL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS. 

Es ratifica el Decret núm. 67/2011 referent a la Rescissió/
Modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva i Campllong sobre el servei de la Llar d’in-
fants,  el qual diu els següents acords: 

Primer.- Rescindir de la col·laboració econòmica que l’Ajun-
tament de Campllong té pactada amb l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva sobre el servei de la LLAR D’INFANTS MUNICI-
PAL “TAPS”, modificant el Conveni signat en data 15 de juny 
de 2002 i deixant amb efectes la col·laboració pactada sobre 
el servei prestat a la FUNDACIÓ PÚBLICA RESIDÈNCIA GERI-
ÀTRICA SANT JOSEP. 

Segon.-  La present rescissió/modificació del Conveni tindrà 
efectes a partir de l’inici del curs 2011-2012 del servei de la 
Llar d’Infants “TAPS”.

Tercer.- Aquesta Corporació resta disposada a negoci-
ar amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva un nou con-
veni pel servei de la LLAR D’INFANTS basat en la bila-
teralitat i millora dels serveis pels habitants d’ambdós 
municipis.  

3R.- DECLARACIÓ DE DESERT DE L’ALIENACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA 
ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA, UN SOL CRI-
TERI D’ADJUDICACIÓ, DE LES QUATRE PARCEL-
LES DE SÒL INDUSTRIAL, SITUADES AL POLÍ-
GON “LES FERRERIES” NÚMS. 19, 21A, 21B I 
25B.
S’acorda per unanimitat el següent: 

Primer.- Declarar deserta la licitació de l’alienació mitjan-
çant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, 
un sol criteri d’adjudicació, de les quatre parcel·les de sòl 
industrial, situades al polígon “Les Ferreries” núm. 19, 21A, 
21B i 25B.

Segon.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals informe referent a l’alienació directa, el qual 
haurà d’emetre en un termini màxim de 30 dies, segons el 
que preveu l’article 209 del TRLMRLC, en relació amb l’article 
206.3a del mateix text legal i, en el mateix sentit, l’article 43 
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

4T. FESTES LOCALS 2012. ESTABLIMENT.
S’acorda per unanimitat el següent: 

Primer – Proposar les següents dates com a diades de festa 
local pel proper any 2012: 4 de juny i 27 d’agost

5È.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA 
NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS 
I ORDENANÇA NÚM. 21 REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CA-
SALS INFANTILS. 
S’ACORDA PER UNANIMITAT EL SEGÜENT: 

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

Ordenança fiscal núm: Reguladora de:

20
La taxa per la prestació del 
servei de llar d’infants

21
Taxa per la prestació de ser-
veis de casals infantils

6È.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA DE LA NÚM. 58/2011 A LA 77/2011 AMB-
DÓS 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. 48/2011 a 57/2011, 
amdós inclosos.  

Núm.: 58/2011
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos conceptes.  

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

Núm.: 060/2011
ref.:  Trasllat certificat urbanístic.

Núm.: 061/2011
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència obres 
11/2011 – Construcció cobert de fusta a la façana posterior   

Núm.: 62/2011 
Ref.: Trasllat informes jurídic i tècnic sobre la presentació dels 
estatuts i bases d’actuació per la Junta de Compensació del 
Polígon 2 del sector industrial “Les Ferreries” del municipi de 
Campllong.

Núm.: 63/2011 
Ref.: Trasllat informes jurídic sobre el projecte de reparcel.
lació del Polígon 2 del sector industrial “Les Ferreries” del mu-
nicipi de Campllong.
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Núm.: 64/2011 
Ref.: Trasllat informes jurídic sobre el contingut dels estatuts 
i bases d’actuació de la Junta de Compensació del Pla parcial 
SUD 2 Ampliació Les Ferreries al municipi de Campllong

Núm.: 65/2011 
Ref.: Requeriment dels documents sobre el compliment de les 
obligacions tributàries davant la Tresoreria i la Seguretat So-
cial i constitució de la garantia definitiva. 

Núm.: 66/2011
Ref.: Estimació responsabilitat patrimonial   - Resolució de fi-
nalització de l’expedient

Núm.: 67/2011
Ref.: Rescissió/Modificació del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva i Campllong sobre el servei 
de la Llar d’Infants. 

Núm.: 68/2011
Ref.: Adjudicació de la contractació de la concessió de la gestió 
de la llar d’infants del municipi de Campllong. 

Núm.: 069/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 17/2011 – rasa 
per millora drenatge al voltant de l’habitatge Can Feliu. 

Núm.: 70/2011
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos concep-
tes.  

Núm.: 071/2011
Ref.: Trasllat informe tècnic dels expedients de llicències 
d’obres 23/2006, 1/2007 i 2/2007 – Can Tomàs -

Núm.: 072/2011
Ref.: Nomenament càrrec de tinents d’Alcalde

Núm.: 073/2011
Ref.: Delegació de competències i àrees als regidors de la Cor-
poració

Núm.: 074/2011
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres ele-
ments del domini públic. Llicència d’obres exp. 3/2008, cons-
trucció habitatge Passeig Campllong, 10

Núm.: 75/2011
Ref.: Concessió targeta aparcament individual a persones amb 
disminució.

Núm.: 76/2011
Ref.: Contractació equip casal d’estiu 2011

Núm.: 77/2011
Ref.: Designació membres Junta de Govern Local i Delegació 
de Competències

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 30 DE JUNY DE 2011

1r.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES
S’acorda aprovar i disposar el pagament dels imports següents: 
1. relació de despeses  indicades a la llista per import de 
51.051,61.- €  

2n.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACCEPTACIÓ DI-
VERSES SUBVENCIONS.  
S’acorda acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, 
les següents subvencions concedides per la Diputació de Girona: 

ACORD: Decret de Presidència de data 16/05/2011
CONCEPTE: Construcció altell municipal 
IMPORT: 29.000.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2011

ACORD: Junta de Govern de data 17/05/2011
CONCEPTE: Fons de Subvencions 2008-2011 
Despesa ordinària enllumenat públic)
IMPORT: 5.812,00.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2011

ACORD: Junta de Govern de data 17/05/2011
CONCEPTE: Fons de Subvencions 2008-2011
Portada d’aigua al veïnat de Can Falgueras 
IMPORT: 14.000.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2011

ACORD: Junta de Govern de data 17/05/2011
CONCEPTE: Despeses d’obres de reparació menor, conserva-
ció i manteniment  
IMPORT: 4.012.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2011

ACORD: Decret de Vicepresidència de data 25/05/2011
CONCEPTE: MUSICANT 2011
IMPORT: 6.000.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2011

3r.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. SUBVENCIÓ 29 
FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA.  
S’acorda:
Primer - Agrair a la Diputació de Girona l’atorgament de la 
subvenció concedida d’import 12.000.- € destinada a les des-
peses d’organització de la 29a. Fira Comarcal de Primavera 
Campllong, 2011. 
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Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, una revisió de l’im-
port atorgat per tal d’aconseguir una ajuda econòmica addi-
cional i així no debilitar el pressupost del municipi del 2011 a 
càrrec del qual aniria la diferència econòmica (prevista i ator-
gada).

4t.- DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE 
COMUNICACIÓ – DIRECCIÓ GENERAL DE COO-
PERACIÓ CULTURAL. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
CICLE MUSICANT... 2011.
S’acorda sol·licitar a la Direcció General de Cooperació Cultu-
ral del Departament de Cultura i Mitjans de la Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya, una subvenció en l’àmbit de les 
bases exposades. 

5è.- GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPAR-
TAMENT DE CULTURA – SERVEIS TERRITO-
RIALS. SUBVENCIÓ MUSICANT 2011. AC-
CEPTACIÓ. 
S’acorda acceptar amb manifestació de l’agraïment corpora-
tiu, l’ajut d’import 1.500.- € en destinació al cicle de música 
MUSICANT 2011.

6è.- PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL FERM 
DE CAMINS PÚBLICS RURALS MITJANÇANT LA 
UTILITZACIÓ D’ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ EN OBRES. APROVACIÓ 
INICIAL
S’acorda aprovar el “Projecte d’arranjament del Ferm de ca-
mins públics rurals del Municipi de Campllong utilitzant àrid 
reciclat dels residus de la construcció i formació de passos 
de tubs i passallisos mitjançant formigó reciclat.” redactat 
per la Sra. Mireia Besalú Asturiol dels serveis tècnics mu-
nicipals. 

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

7.2.- Tot seguit es comenten els següents temes: 

El Sr. Alcalde dona compte de l’escrit tramès per l’ATM - Au-
toritat Territorial de la Mobilitat, (NRE 797 de data 22 de juny 
de 2011), informant de la Setmana de la Mobilitat Sostenible 
i Segura a celebrar entre els dies 22 i 29 de setembre i sol·
licitant l’adhesió del municipi a la campanya omplint la fitxa 
tramesa. 

Els reunits comenten les activitats que es poden realitzar i 
acorden adherir-se a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura organitzant diverses activitats que més endavant es 
concretaran.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 28 DE JULIOL DE 2011

1R.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSI-
ONS: 11/06/2011 DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUN-
TAMENT, 30/06/2011 D’APROVACIÓ DEL CARTI-
PÀS I SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA MATEIXA DATA 
30/06/2011. 
S’aproven els esborranys de les següents actes: 11/06/2011 
de constitució de l’Ajuntament, 30/06/2011 d’aprovació del 
cartipàs i sessió ordinària de la mateixa data 30/06/2011, de 
les quals s’han tramés còpia a tots els regidors. 

2N.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els fa-
miliars dels infants nascuts en el municipi en els darrers 
mesos.

Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acorden 
d’adreçar la comunicació proposada pel naixement de LUIS 
SANCHEZ ROMERO  

Tot seguit el Sr. Alcalde es refereix al recent traspàs de la Sra. 
JOAN ROSELLÓ GARRIGA, els regidors presents en l’acte acor-
den transmetre als familiars el sincer condol de la Corporació 
junt amb la manifestació de sentiment i respecte.

El Sr. Alcalde comenta que recentment ha tingut lloc la consti-
tució del Consell Comarcal del Gironès on ell ostenta el càrrec 
de Vicepresident 1r. per a la propera legislatura. 

3R.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El Sr. Carrera es refereix al bon funcionament del Casal 
d’estiu que durant el mes de juliol ha tingut 48 participants, 
el proper Agost 24 i pel Setembre hi ha 12 infants apuntats 
tot i que se n’esperen una quants més ja que al retardar-
se la publicació de la data d’inici del nou curs escolar, les 
famílies han retardat la decisió de les activitats pels seus 
fills en els primers dies de setembre. En el mateix sentit 
comenta que al servei de menjador s’hi ha acollit entre 10 
i 15 nens i que hi ha hagut alguna queixa referent a la poca 
quantitat i varietat dels menús, que sembla que ja s’ha so-
lucionat. 

El mateix regidor, Sr. Carrera, segueix explicant que va assistir 
a una reunió de l’Escola de Música del Gironès on es va passar 
balanç dels darrers 4 anys de funcionament. També exposa 
que el curs 2010-2011 a Campllong l’escola va tenir 4 nens i 
nenes apuntats i que el bon funcionament ha fet que enguany 
siguin entre 7 i 9, tot i això el regidor comenta que manca 
comunicació entre l’escola de música i el Consistori que s’ha 
d’intentar millorar. 
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Per acabar, el Sr. Carrera, fa referència a la nova Llar d’In-
fants de Campllong que obrirà les portes els proper setembre 
i comenta que l’actual adjudicatària del servei la Sr. Alsina, 
ja està realitzant entrevistes amb els pares dels infants que 
iniciaran el curs i que alhora ha realitzat alguna visita a les 
obres realitzades on es va detectar que hi havia una mancança 
d’espai per a magatzem que ja s’ha solucionat d’acord amb 
els serveis tècnics municipals adequant un espai al magatzem 
municipal que queda situat a sota mateix de la Llar. 

Tot seguit pren la paraula la regidora Sra. Ester Roqueta que 
comenta que ha estat preparant conjuntament amb la Dinamit-
zadora del Local Social tot una sèrie de cursos per ofertar als 
veïns de Campllong la propera tardor, i que alguns dels cursos 
al ser de caire més educatiu s’han consensuat amb el regidor 
de l’àrea d’ensenyament.  

La mateixa regidora, Sr. Roqueta, comenta el nou disseny de 
la revista municipal “El gra i la Palla” que ha sortit recentment 
amb el núm. 24, fa referència a que s’ha intentat millorar el 
disseny per fer-la més entenedora sense haver-se incremen-
tat el  cost d’edició, disseny i impressió.

Els reunits conjuntament repassen els darrers actes que han 
tingut lloc a Campllong; l’slàlom, els concerts de l’Emergent, 
3x3 de futbol, etc. 

Tot seguit el reunits acorden que figuri a l’acta els actes pre-
vistos per la Festa Major d’enguany i els concerts programats 
pel VIII cicle de música MUSICANT: 

Programa d’actes Festa Major Campllong 2011
DIVENDRES 19 D’AGOST 
22:00 h. – Caminada nocturna pels boscos de Campllong. En 
acabar, coca i ratafia.

DISSABTE 20 D’AGOST 
09:30 h – Torneig de Tenis de Taula.
15:00 h –  10è 3X3 de bàsquet al pavelló esportiu i a la pista exterior.
Servei de bar amb sopars. Vine a sopar a la fresca!

17:00 h – Sigues creatiu! Vine a pintar al carrer per nens de 
fins a 12 anys. 

DIUMENGE 21 D’AGOST
17:00 h. – Gimcana popular davant el pavelló de Campllong. 
Berenar gentilesa llet, llet. 

DIVENDRES 26 D’AGOST 
18:00 h. -  Repicament de campanes d’inici de la Festa Major.
19:00 h. – 4r Roda camps a la plaça de l’església.
SERVEI DE SOPARS: Vine a sopar a la fresca!  
22:00 h. - Cantada d’havaneres a càrrec del grup ELS PESCA-

DORS DE L’ESCALA als jardins de l’església. Obsequi de cremat 
per a tots els assistants.
00:30 h. – CONCERT JOVE amb LA TROUP i TERÀPIA DE SHOCK. 
A l’acabar, gran botifarrada.

DISSABTE 27 D’AGOST
17:00 h. – Jocs per la mainada a càrrec de EL CASTALLET, a la 
pista de davant l’Ajuntament.
18:00 h – 4a Cursa de cargols a la plaça.
23:00 h. – Ball amb l’actuació del BOOGIE WOOGIE a la plaça.
02:00 h. – Continua la Festa amb DJ. FAUSTER.

DIUMENGE 28 D’AGOST
12:00 h. – Missa,  i vermut i tres Sardanes a càrrec de l’Or-
questra MARINA a l’església.
16:00h. – Animació infantil “El pallasso oblida-ho tot” a càrrec 
de EL CASTELLET als jardins de l’església.
17:00 h. – Cercavila amb la colla gegantera de Campllong.
19:00 h. – Sardanes amb l’Orquestra MARINA a la plaça.
20:00 h. – Ball amb l’Orquestra MARINA a la plaça. Vine a so-
par a la fresca.
22:00h. – Concert amb l’Orquestra MARINA a la plaça.

DILLUNS 29 D’AGOST
17:00 h. – Ruta en  bicicleta pel poble i en acabar berenar per a 
tots els  assistents. A partir de les 8 a 21:30 del vespre: Vine a 
sopar a la festa!
22:00 h. – Nit de Màgia amb el Mag Fèlix Brunet.

DISSABTE 3 DE SETEMBRE
21:30 h. – SOPAR DE GERMANOR a la plaça. Tot seguit ball a 
càrrec de David Casas.

DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
11:00 h. – Partit de futbol sala entre casades i solteres al pa-
velló esportiu
12:30 h. – Partit de futbol sala entre casats i solters al pavelló 
esportiu.

Programa d’actes VIII cicle de música del país Mu-
sicant 2011
Concert del dia 30 d’agost  “Festa de l’Arxiduc” – Vespres d’ar-
nadí (Música del temps de la Guerra de successió 1714)
Concert del dia 31 d’agost “Música catalana per a violí i piano” 
– Kalina Macuta i Daniel Blanch.
Concert del dia 1 de setembre “Xavier Ribalta canta a Màrius Torres”
Concert del dia 2 de setembre “A prop del mar” – Port bo i Nina 

Per acabar, el regidor Sr. Codina, comenta que el dimarts dia 
26 de juliol va haver-hi un episodi de pluges molt intenses que 
també van afectar Campllong i vol fer constar que no hi va 
haver cap problema/queixa ni en els camins rurals ni en els 
carrers de la zona urbana i el polígon.
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4T.- OBRES D’AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCI-
ALS 1A. FASE”. APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ 
NÚM. 2 I 3
S’acorda per unanimitat el següent: 
Aprovar les següents certificacions d’obres:
 
Projecte: AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCIALS 1A. FASE
 Pressupost d’adjudicació:  801.868,17.- €
 Tècnic director:   Manel Alemany i Masgrau
 Empresa Contractista: ARCADI PLA, SA
 
Núm. certificació:   2
 Import:    50.146,44.- €
 Subvenció Generalitat PG 32.761,11.- €
 Import a pagar:   17.385,33.-€

Núm. certificació:   3
 Import:    41.433,80.- €
 Subvenció Generalitat PG 27.069,07.- €
 Import a pagar:   14.364,73.-€

5È.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES 
AMB DEPENDÈNCIA  - ANY 2011 I APROVACIÓ 
DE LES BASES REGULADORES
S’acorda per unanimitat el següent: 

1.- Formular convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics per a persones en situació de dependència i que 
resideixin en el municipi de Campllong i aprovar les correspo-
nents bases reguladores que s’adjunten com annex a la pre-
sent proposta.

2.- Destinar fins a un import màxim de 12.000.- € per aten-
dre les sol·licituds que  puguin plantejar-se a  l’empara de 
la convocatòria exposada,  que serà a càrrec de la partida 
11.2.480 (Atencions benèfiques i assistencials) del pressupost 
de l’exercici.

6È.- APROVACIÓ PREUS BAR-RESTAURANT LO-
CAL SOCIAL DE CAMPLLONG
S’acorda per unanimitat el següent: 

Primer – Aprovar els preus que tot seguit es detallaran cor-
responents als serveis del Bar-Restaurant del Local Social de 
Campllong: 

7È.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA DE LA NÚM. 78/2011 A LA 89/2011 AMB-
DUE 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. 78/2011 a 89/2011, 
amdós inclosos.  

núm.: 078/2011
ref.: Autorització ARCADI PLA per tramitació de l’expedient 
d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les obres 
d’ampliació del Local Social – autorització de representants 
per la gestió amb la companyia distribuïdora. 

Núm.: 79/2011
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos conceptes.  

Núm.: 080/2011
Ref.: Trasllat informe tècnic dels expedients de llicències 
d’obres 54/2006, 55/2006 i devolució de fiança d’afectació de 
la via pública exp. 17/2007 

Núm.: 081/2011
Ref.: Autorització Slàlom 

Núm.: 082/2011
Ref.: Delegació Celebració Matrimoni civil 

Núm.: 083/2011
Ref.: Nomenament d’habilitació de funcionària com a secretària

Núm.: 084/2011
Ref.: Trasllat informe tècnic referent als Estatuts i Bases d’Ac-
tuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial SUD-2 Am-
pliació Les Ferreries de Campllong.

Núm.: 085/2011
Ref.: Finalització llicència activitats expedient 2/2009 – annex 
III – Rambla 11 de setembre, SL.

Núm.: 086/2011
Ref.: Incorporació a la llicència d’activitats expedient 1/2000 – 
annex II – JOAQUIM ALBERTÍ, SA, un canvi no substancial. 

núm.: 087/2011
ref.:  Expedient llicència Ambiental GIROMIX, adaptació a la 
Llei 20/2009 i requeriment de documentació per a la finalitza-
ció de l’expedient. 

Núm.: 88/2011
Ref.: Liquidació del pressupost General de l’Ajuntament de 
Campllong 2010. 

núm.: 089/2011
ref.:  Expedient llicència Ambiental ZURTIN COCK, 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.
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 28 DE JULIOL DE 2011

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 30 DE JUNY 
DE 2011
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió de data 30 
de juny de 2011.

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

1. Relació de despeses indicades a la llista per import de  
15.681,98.- €  

2. ATM Àrea de Girona (NRE 979 del dia 21 de juliol), 1.087,13.- 
€ corresponent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2011. 

3. Consell Comarcal del Gironès (NRE 1017 del dia 28 de juliol), 
5.705,13.- € corresponent als serveis de l’Àrea de Medi Ambi-
ent del segon trimestre de 2011. 

RESIDUS SOLIDS URBANS - mobles i trastos  495,87

NETEJA VIARIA    1.488,54

SERVEI EXTRA NETEJA VIÀRIA MAIG (FIRA) 915,84

RECOLLIDA SELECTIVA (vidre, paper, enva-
sos) 

908,41

DEIXALLERIA      193,74

RECOLLIDA FRACCIÓ ORGÀNICA 1R TRIM.  843,91

RECOLLIDA FRACCIÓ ORGÀNICA 1R TRIM.   843,91

TAXA IMPROPIS FRANCCIÓ ORGÀNICA   14,91

TOTAL 5.705,13

  
3r. EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
EXP. NÚM. 19/2011
Promotors: Ramadera de Cassà, SL – NIF B17426339
Obres autoritzades: Execució d’una nova línia de Baixa Tensió 400 
V, aèria i subterrània, pel subministrament elèctric d’una planta 
fotovoltaica de 64,65 Kw sobre les naus existents al Veïnat de Lle-
brers de Baix, 34 – Can Cabarroques de Cassà de la Selva. 
Emplaçament de les obres: Parcel·les núm. 14 i 16 del Polígon 
4 del Veïnat de Can Canyet de Campllong 
Liquidacions tributàries (provisional): TOTAL A SATISFER:  441,98.- € 

EXP. NÚM. 20/2011
Promotors: Sr. David Andrew Howard en representació de 
l’empresa DAVMAR TIR, S.L. 
Obres autoritzades: Obres de distribució interior d’una nau in-
dustrial en filera per a destinar-la la planta baixa a magatzem 

de vehicles d’una empresa de transport i la planta altell per a 
oficines. 
Emplaçament de les obres: Carrer de la riera, 6 Polígon Ind. 
Les Ferreries 
Liquidacions tributàries (provisional): TOTAL A SATISFER:  
1.443.- € 

4t.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACCEPTACIÓ DI-
VERSES SUBVENCIONS.  
S’acorda acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, 
les següents subvencions concedides per la Diputació de Girona: 

ACORD: Junta de Govern de data 21/06/2011
CONCEPTE: Foment i pràctica de l’esport 
IMPORT: 1.000.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2011

ACORD: Resolució del Vicepresident de data 15/06/2011
CONCEPTE: Dinamització d’Activitats – Casal de Jubilats 
IMPORT: 500.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2011

ACORD: Junta de Govern de data 21/06/2011
CONCEPTE: Renovació equips informàtics 
IMPORT: 2.322,30.- €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2011

5è.- CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. AC-
CEPTACIÓ SUBVENCIÓ.  
S’acorda acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, la 
següent subvenció concedida pel Consell Comarcal del Gironès: 

ACORD: Decret de presidència de data 13/04/2011
CONCEPTE: Costos del servei d’ajuda a Domicili
IMPORT: 2.000.- €

6è.- CAMPANYA DE COMPOSTATGE CASOLÀ 
2009. DEVOLUCIÓ FIANCES. 
S’acorda donar-se per assabentats de la campanya de Com-
postatge casolà 2009 amb informe favorable de tots els par-
ticipants i procedir al retorns de les fiances dipositades pels 
participants segons s’indica tot seguit: RFF.: 30.- €, Fundació 
Drissa: 90.- €, ADB.: 60.- €

7è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS I 
BASES D’ACTUACIÓ DEL POLÍGON 2 DEL SEC-
TOR INDUSTRIAL “LES FERRERIES” DE CAMP-
LLONG. 
S’acorda: 

Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’estatuts i bases 
d’actuació del polígon 2 del sector industrial “Les Ferreries” 
del municipi de Campllong.
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Segon.- Procedir a publicar al BOP de Girona, al tauler 
d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Campllong 
el present acord i els Estatuts i Bases d’actuació definiti-
vament aprovats, notificant la decisió adoptada de manera 
individualitzada a les persones propietàries.

Tercer.- Aprovar la constitució de la Junta de Compensa-
ció del Polígon 2 del sector industrial “Les Ferreries” de 
Campllong, aportada en document públic núm. 674 de data 
4 d’abril de 2011 davant el Notari, Sr. Ramon Coll Figa.

Quart.- De la constitució, els propietaris n’hauran de donar 
compte, mitjançant comunicació fefaent, a la resta de per-
sones propietàries afectades, per tal que puguin adherir-
se en el termini de 15 dies mitjançant un escrit adreçat al 
notari que hagi autoritzat l’escriptura de constitució, a fi 
que protocol·litzi o incorpori les adhesions que rebi. En la 
notificació s’haurà d’advertir a les persones propietàries 
de les conseqüències de la manca d’adhesió a l’entitat, de 
conformitat amb el que estableix les bases d’actuació. En 
cas d’adhesió d’un propietari afectat a la Junta de Com-
pensació s’haurà de presentar a l’Ajuntament la nova 
constitució, en escriptura o document públic.

Cinquè.- Una vegada aprovada la constitució definitiva de 
la junta de compensació es comunicarà al Registre d’enti-
tats urbanístiques col·laboradores als efectes de la seva 
inscripció, adjuntant la documentació prevista a l’article 
192 del RLUC.

Sisè.- Designar com a representant de l’Ajuntament a l’òr-
gan del consell rector de la Junta de Compensació al Sr. 
Lluís Freixas i Vilardell, alcalde de l’Ajuntament de Camp-
llong.

8è.- APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS I 
BASES D’ACTUACIÓ DEL PLA PARCIAL SUD-2. 
AMPLIACIÓ “LES FERRERIES” DEL MUNICI-
PI DE CAMPLLONG
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment els Estatuts i Bases d’actu-
ació del Pla Parcial SUD-2, Ampliació de les “Ferreries”, 
presentada per l’empresa POLINGESA en representació 
dels propietaris que representen més del 50% de la su-
perfície del polígon d’actuació urbanística.

Segon – Condicionar, l’aprovació definitiva dels presents 
Estatuts i Bases a l’executivitat del Pla Parcial urbanístic 
SUD-2 – Sector Industrial núm.2 ampliació "Les Ferreries” 
de Campllong, segons informe jurídic de data 28 d’abril de 
2011.

Tercer.- Sotmetre a informació pública, mitjançant la in-
serció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 
del municipi, a la pàgina web municipal i al taulell d’anun-
cis municipal, per un termini d’un mes, així com concedir 
audiència i notificar-lo a les persones interessades amb ci-
tació personal.

Quart.- Notificar el present acord a tots els interessats a I’ex-
pedient pel seu coneixement i efectes.

9è.- DESPATX ORDINARI
9.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde 
proposa informar als assistents de les següents comuni-
cacions rebudes per tal de que els reunits es donin per 
assabentats. 

9.2.- El Sr. Alcalde proposa comentar que vol fer constar 
les complicades i dificultoses gestions que s’han de rea-
litzar quan s’ha de fer un contracte de subministrament 
eventual d’electricitat amb la companyia ENDESA, gestió 
que els Ajuntament han de fer sovint quant hi ha alguna 
activitat o programació a l’aire lliure tipus Festa Major, 
Fires, concerts, etc. 

Concretament fa referència als últims contractes que 
aquest Ajuntament ha realitzat, per la Fira i pel festival 
Emergent; per iniciar els tràmits cal anar personalment 
a Girona al Punt de Servei Endesa de INGISA 2000 una 
setmana abans per tal de realitzar l’alta i on el temps d’es-
pera per ser atès és excessiu (1 hora l’última vegada), 
desprès has de desplaçar-te al banc per fer el pagament 
de la factura i fer-los arribar el conforme. Tot seguit cal 
que el tècnics d’INGISA vinguin a verificar la instal·lació i 
a realitzar la connexió, és del tot imprevisible saber quant 
vindran i sempre amb l’incertesa de si ho faran a temps 
perquè l’activitat/actuació es pugui realitzar, això és un 
greuge important quan s’ha quedat amb el punt de servei 
que es vindria a primera hora del matí i a mig matí i, amb 
un grup a punt de fer proves de so, el tècnic encara no 
s’havia personat a fer la connexió. En la darrera conne-
xió que es va realitzar a Campllong, el tècnic d’Ingisa, a 
banda d’haver-se personat tard, un cop inspeccionada la 
instal·lació, va fer modificar-la instal·lant-hi més elements 
de protecció, que després se’ns va dir que no eren neces-
saris, endarrerint de nou la connexió. 

De tot plegat, aquest Ajuntament vol fer palès la mala ges-
tió i coordinació a l’hora de poder realitzar un contracte de 
subministrament eventual d’electricitat, i sol·licita a ENDESA 
que es puguin millorar i agilitzar aquestes gestions i sol·licita 
al Consell Comarcal del Gironès que igualment faci les gesti-
ons corresponents per agilitzar els tràmits. 
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9.4.- Es proposa als reunits comentar que el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament fa una crida als ajuntaments 
a sumar-se a la resposta davant la greu crisi humanitària en 
què és troben més de 10,7 milions de persones que necessi-
ten ajuda urgent als països de la banya d’Àfrica, els quals fan 
front a la pitjor sequera dels últims 60 anys, i que s’afegeix a 
la situació d’inseguretat i de conflicte de la regió, a la pobre-
sa endèmica i a la sobreexplotació dels sòls i que es tracta 
de l’emergència alimentària més greu a escala mundial. Per 
tot l’exposat els reunits ACORDEN sumar-se i fer una apor-
tació de 500.- € 

10è.- APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ  DEL POLÍGON 
2 DEL SECTOR INDUSTRIAL “LES FERRERIES” 
DE CAMPLLONG. 
S’acorda: 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació 
del Polígon 2 del sector industrial “Les Ferreries”. 

Segon.- Sotmetre aquest Projecte a informació pública du-
rant el termini d’un mes, mitjançant la publicació de l‘anunci 
corresponent al BOP de Girona i en un dels diaris de prem-
sa periòdica de més divulgació dins l’àmbit municipal.

Tercer.- Citar personalment a tots els interessats als 
efectes de concedir-los audiència durant el termini d‘un 
mes.

Quart.- Sol·licitar al Registre de la Propietat informació so-
bre la titularitat i càrregues de totes les finques incloses 
en l’àmbit d’actuació urbanística i l’extensió de la nota al 
marge de cada finca expressiva de l’afecció al projecte de 
reparcel·lació.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
25 D’AGOST DE 2011

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA 28/07/2011
S’aprova l’esborrany de l’acta de data 28 de juliol de 2011, de 
la qual s’ha tramès còpia a tots els regidors.

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde fa referència a les obres del Local Social i con-
cretament la part que es destinarà a Llar d’Infants que ja s’es-
tan acabant les obres i el dia 5 podrà iniciar-se el curs amb 
normalitat. 

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

El Sr. Codina, comenta que ja s’han acabat d’arranjar tots 
els camins que es tenien previstos mitjançant àrid reci-
clat i que s’ha fet desbrossar tot els camins del municipi 
per tal de que per la Festa Major estigui tot en perfectes 
condicions. 
Els Regidors, Sr. Carrera i Sra. Roqueta, comenten el ven-
tall de cursos del proper curs 2011-2012, que s’ha confec-
cionat un llibret explicatiu que s’ha repartit per tots els 
habitatges de Campllong. En són 21 repartits en cursos 
destinats a la mainada (anglès infantil, classes de repàs, 
música i teatre); joves i adults (condicionament físic, ioga, 
defensa personal per dones, informàtica anglès, photos-
hop, balls, cosir bijuteria) i gent gran (informàtica, gimnàs 
de manteniment). 

4t.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOSTARIS 2/2011. APROVACIÓ INICIAL
S’acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de 
crèdits pressupostaris núm. 2/2011, a finançar amb càr-
rec a l’anul·lació i baixes de crèdit i , segons el resum se-
güent:

1.- DESPESES
1.1.- ANUL·LACIÓ DE CRÈDITS:

PARTIDA
Núm Denominació Import
11.9.632 Edificis béns públics de caràcter 

preferent
209.026,87

Total 209.026,87

TOTAL MODIFICACIONS DESPESES: 209.026,87

2.- INGRESSOS
2.1.- ANUL·LACIONS:

CONCEPTE
Import

Núm Denominació
Ingressos ordi-
naris

11.75050 Generalitat, PU-
OSC 2011

84.848,35

11.76101 Diputació, subven-
ció extraordinària

30.000,00

11.76102 Diputació, subven-
ció presidència

40.000,00

Total - 154.848,35
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2.2.- CREDITS A MINORAR:

PARTIDA

Núm. Denominació Import
Transferències de 
capital

11.60000 Venda terrenys in-
dustrials

54.178,52

Total - 54.178,52

TOTAL MODIFICACIONS INGRESSOS:  209.026,87

5è.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈ-
DITS PRESSUPOSTARIS 3/2011. APROVACIÓ 
INICIAL. 
S’acorda per unanimitat el següent: 
Primer: Aprovar inicialment l’expedient d’habilitació de crèdits 
pressupostaris núm. 3/2011, a finançar amb càrrec al romanent 
de tresoreria i nous ingressos, segons el resum següent:

1.- DESPESES
1.1.- CREDITS EXTRAORDINARIS QUE CAL HABILITAR:

PARTIDA CONSIGNACIÓ 
NECESSÀRIANúm. Denominació

Despeses de capital

11.3.623 Instal·lació plaques fo-
tovoltàiques i cambres 
frigorífiques local social

17.967,37

11.9.622 Reforma distribució ma-
gatzem municipal i am-
pliació àrea administra-
tiva Ajuntament

209.026,87

TOTAL 226.994,24

                 
 1.2.- CREDITS A SUPLEMENTAR:

PARTIDA

Núm. Denomina-
ció

Consig-
nació

Augment C o n s . 
Final

Despeses de 
capital
Portada aigua 
Veïnat Can Fal-
gueras

19.000,00 1.946,88 20.946,88

TOTAL 19.000,00 1.946,88 20.946,88

TOTAL MODIFICACIONS DESPESES: 228.941,12

2.- INGRESSOS
2.1.- NOUS INGRESSOS:
                

PARTIDA CONSIGNACIÓ       
NECESSÀRIAnúm. Denominació

Ingressos de capital

11.75051 Generalitat, subvenció 
PUOSC-PG

84.848,35

11.76105 Diputació, subvenció del 
Pla a l’acció 2011

4.560,49

11.76106 Diputació, subvenció ex-
traordinària.

30.000,00

11.76107 Diputació, subvenció extra 
presidència

29.000,00

TOTAL 148.408,84

TOTAL MODIFICACIONS INGRESSOS: 148.408,84

FINANÇAMENT QUE ES PRECISA:
- TOTAL MODIFICACIONS DESPESES:     228.941,12
- TOTAL MODIFICACIONS D’INGRESSOS:      148.408,84
Total  FINANÇAMENT QUE ES PRECISA:             80.532,28 €

El romanent líquid de tresoreria resultant de l’exercici an-
terior disponible actualment és de 179.209,95 €, del qual 
se’n disposa de 80.532,28 euros per al finançament de 
la present modificació. El romanent que en queda és de 
98.677,67 euros.

6è.- PROGRAMA VIURE AL POBLE MÉS. CON-
VOCATORIA 2007-2014. SOL.LICITUD SUB-
VENCIÓ. 
S’acorda per unanimitat el següent: 

Primer – Sol.licitar al Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la inclusió i 
acceptació d’un projecte del municipi de Campllong al progra-
ma “Viure al Poble Més”. 

7è.- AL.LEGACIONS AL PLA DE CARRETERES 
LOCALS DE LES COMARQUES GIRONINES.
S’acorda per unanimitat el següent: 

Primer – Donar-se assabentada la corporació de la incorpo-
ració al Pla de carreteres locals de les comarques Gironines 
(Pla zonal segons la Llei 11/2008 de carreteres) dels següents 
camins: 

5.10.1 Camí de Campllong a Sant Andreu Salou 
5.08.1 Camí de Campllong a Fornells de la Selva
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Segon – Demanar  a la Diputació de Girona, que els 
dos camins esmentats s’integrin a la primera fase del 
Pla (Fase 1, anualitat 1), tenint en consideració que són 
vies que absorbeixen habitualment un trànsit de vehi-
cles molt intens, com a conseqüència d’haver esdevin-
gut rutes alternatives respecte d’altres vies més impor-
tants i que pateixen problemes de saturació i colapse. 
Fent referència concreta al camí de Sant Andreu Salou, 
aquesta via és l’accés principal al seu municipi des de 
la comarca. 

Tercer - Demanar a la Diputació de Girona que a les millores 
dels vials que proposa el Pla s’estudiï la viabilitat de la realit-
zació d’un carril per al trànsit de bicicletes i a peu, per tal de 
garantir la seguretat d’aquests usuaris que són habituals en 
aquestes vies. 

8è.-  COMPTE DE LES RESOLUCIONS DIC-
TADES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚL-
TIMA SESSIÓ PLENÀRIA DE LA NÚM. 
90/2011 A LA 105/2011 AMBDUES IN-
CLOSES. 
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització i fun-
cionament, es dóna compte de les resolucions d’alcaldia dic-
tades des de l’última sessió: de la núm. 90/2011 a 105/2011, 
amdós inclosos.  

Núm.: 90/2011
ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos conceptes.  

Núm.: 091/2011
ref.:  Nomenament d’Alcalde accidental  

Núm.: 092/2011
ref.:  Finalització expedient activitats annex III – Via Làctea 

núm.: 093/2011
ref.: Rectificació taxa llicència d’activitats núm. 6/2009

Núm.: 094/2011
Ref.:  Atorgament d’una pròrroga per a la formalització de 
la garantia del Pla Parcial SUD-2 Ampliació Les Ferreries de 
Campllong.

Núm.: 095/2011
Ref.: Trasllat certificat conforme Can Dionís forma part del Ca-
tàleg de Masies de Campllong. 

Núm.: 96/2011
Ref.: Concessió d’autorització d’inici d’activitat – Comunicació 
Ambiental Exp. 2/2010

Núm.: 97/2011
Ref.: Concessió d’autorització d’inici d’activitat – Comunicació 
Ambiental Exp. 2/2011 MYRON RACING, S.L.  – Sr. Marc La-
barta del Castillo

Núm.: 98/2011
Ref.: Concessió d’autorització d’inici d’activitat – INNÒQUA 
Exp. 3/2011 

núm.: 099/2011
ref.:  Trasllat informe tècnic - tràmit a realitzar i de la distància 
a respectar amb el camí públic per a la instal·lació d’una tanca 
a la finca situada al veïnat de Les Ferreries, núm. 2

Núm.: 100/2011
Ref.: Modificació pressupost 1/2011 – Incorporació roma-
nents de crèdit 

Núm.: 101/2011
Ref.: Devolució de la fiança corresponent a l’afectació de la via 
pública i altres elements del domini públic. Llicència d’obres exp. 
9/2011, Reforma cuina i fusteria exterior c/ Sant Dionís, 1-3

Núm.: 102/2011
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres ele-
ments del domini públic. Llicència d’obres exp. 05/2011, Ober-
tura rasa per nova línia BT.

Núm.: 103/2011
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 15/2009, per a les obres de distribució interior 
d’una nau existent 

Núm.: 104/2011
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 49/2007, per a construcció de tres naus adossa-
des sense us definit  

Núm.: 105/2011
Ref.: Inscripció al registre de parelles de fet 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA 
DE GOVERN DE DATA 15 DE SETEMBRE 
DE 2011

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 28 DE JU-
LIOL DE 2011
S’acorda aprovar per unanimitat l’acta de la sessió de data 28 
de juliol proppassat. 
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2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES
S’acorda aprovar i disposar el pagament dels imports següents: 

1. relació de despeses indicades a la llista per import de  
49.393,15.- €  

2. Del Consell Comarcal del Gironès (NRE 1155, del dia 
08/09/2011), Ref. 11/032, 150.- € en relació a l’emissió d’un 
informe tècnic corresponent al projecte d’activitats de l’em-
presa Joaquim Albertí, SA.
3. Del Consell Comarcal del Gironès (NRE 1152, del dia 
08/09/2011), Ref. 11/010, 1.708,75.- € en concepte de la di-
recció de l’obra del Consultori Local. 
 
4. Del Consell Comarcal del Gironès (NRE 1152, del dia 
08/09/2011), Ref. 11/011, 3.422,04.- € per la redacció del pro-
jecte i el Pla de seguretat i salut corresponent a l’obra “Cons-
trucció altell Magatzem Municipal”. 

3r. EXPEDIENTS LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
EXP. NÚM. 6/2011
Promotors: DÈLIA SANCHEZ PÉREZ 
Obres autoritzades: Reforma i ampliació de Masia amb ús de 
restauració. 
Emplaçament de les obres: Veïnat de la Bruguera, 37 - Can 
Mas de Dalt  
Liquidacions tributàries (provisional): TOTAL A SATISFER:  
13.117,78.- € 

EXP. NÚM. 11/2011
Promotors: RESTAURANT CAN XIQUET, S.L. 
Obres autoritzades: Obres per a la construcció d’un cobert de 
fusta a la façana posterior. 
Emplaçament de les obres: Veïnat Can Canyet, 6 – Restaurant 
Can Xiquet 
Liquidacions tributàries (provisional): TOTAL A SATISFER:  
637,20.- € 

4.1.- FIRA DE PRIMAVERA. GENERALITAT 
DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’AGRI-
CULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMEN-
TACIÓ I MEDI NATURAL. SOL.LICITUD SUB-
VENCIÓ. 
S’acorda sol·licitar del Departament d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural, en l’àmbit de la convocatòria exposada, 
una subvenció a fons perdut, d’import 6.000.- €, per al fi-
nançament parcial de les despeses d’organització de la 29a. 
edició de la Fira Comarcal de Primavera d’aquest municipi, 
que va tenir lloc els dies 30 d’abril i 1 de maig passats.

4.2.- SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. PLA 
D’OCUPACIÓ DE CAMPLLONG. . REVOCACIÓ/
RENÚNCIA SUBVENCIÓ. 
S’acorda: Renunciar a la subvenció concedida pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, d’import 14.468,92.- € .

5è.- OBRES D’AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCI-
ALS 1A. FASE”. APROVACIÓ DE CERTIFICACI-
ONS NÚMS. 4, 5 I 6
S’acorda aprovar la següent Certificació d’obres:
 

Projecte: AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCIALS 1A. FASE

 Pressupost d’adjudicació:  801.868,17.- €

 Tècnic director:   Manel Alemany i Masgrau

 Empresa Contractista: ARCADI PLA, SA

 

Núm. certificació: 4

 Import:    47.966,64.- €

 Subvenció Generalitat PG 31.337,03.- €

 Import a pagar:   16.629,61.-€

Núm. certificació: 5

 Import:    42.385,38.- €

 Subvenció Generalitat PG 27.690,74.- €

 Import a pagar:  14.694,64.-€

Núm. certificació: 6

 Import:    140.058,06.- €

 Subvenció Generalitat PG   91.501.16.- €

 Import a pagar:  48.556,90.-€

6è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 
DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON 2 DEL SEC-
TOR INDUSTRIAL “LES FERRERIES” DE CAMP-
LLONG.

S’acorda: 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació 
del Polígon 2 des sector industrial.

7è.- DESPATX ORDINARI
7.1.- En el present punt de l’ordre del dia, el senyor. Alcalde 
proposa informar els assistents de les següents comunicaci-
ons rebudes per tal de que els reunits se’n donin per assa-
bentats.
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CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG

Els jubilats de Campllong som dels més ac-
tius del poble ja que fem un munt d’activi-
tats i excursions. I si no, mireu totes les 

coses que hem fet en els últims mesos!

EL MAIG
Mireu tan sols per començar: el mes de maig, tots junts vam 
fer una sortida per veure tot allò que ens envolta i que moltes 
vegades desconeixem tot i tenir-ho al costat de casa. Vam 
anar a veure els horts de la Fundació Drissa. D’aquesta ma-
nera vam conèixer una nova forma de cultiu on tothom hi for-
mava la seva part essencial. Seguidament vam anar a veure 
la Fundació Mona, de Riudellots, on tot i passar molta calor, 
vam conèixer unes mones molt simpàtiques que ens tiraven 
petons i tot. Vam anar a dinar al Local Social de Campllong 
on ens van fer un menú molt bo i amb quantitat! A la tarda 
però encara ens esperava un xic de gresca, i és que vam anar 
a veure el Museu d’Eines de Campllong, on en Jordi Besalú, 
molt amablement ens va ensenyar i guiar.

EL JUNY
Durant el mes de juny no es vam quedar quiets tampoc, 
tot i la calor. I és que vam anar al Centre de Visitants del 
Gironès, que tot i un petit descuit de coordinació, ens va 
sortir amb un esmorzar gratuït i tot. Ens va venir a buscar 

un autobús a davant del Local Social que ens va portar cap 
al Centre de Visitants. Allà ens van ensenyar un petit museu 
de forma casolana ben entrat el matí, i seguidament vam 
anar a fer un taller de terrissa, on cadascú va poder elabo-
rar una peça que es va poder endur i on vam recordar un 
dels més antics oficis. Un cop ja ven cansats, ens vam anar 
a seure a taula. Ens havien preparat un dinar tot curiós, 
que constava de petits tasts de varis àpats de primera. A 
alguns ens va agradar més que d’altres ja que posen tan 
poc menjar en un plat tan gros! Vam tornar cap a casa ben 
servits en un dia molt entretingut. 

EL JULIOL I AGOST
El més de juliol ja era massa calorós per si sol, i per tant vam 
decidir tots plegats de no fer cap excursió ja que l’estiu és molt 
curt i ben aviat tornarem de nou a anar cap aquí i cap allà. Tot 
i això no us penseu pas que durant l’agost no vam moure l’es-
quelet tampoc. I és que ens haguéssiu vist  ballant en el ball 
de la Festa Major i escoltant el magnífic concert de l’orquestra 
Marina. I també anant al Musicant quasi cada dia a contemplar 
els tants artistes que ens van venir a visitar, i sobretot aquella 
Nina a l’escenari que tant ens va enamorar. 

I finalment, tots vam anar al sopar de germanor per fer 
una bona conclusió sobre com havia anat totes les activitats 
de la Festa Major. I tots vam estar d’acord que aquells jove-
nets ho havien fet molt bé. 
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LOCAL SOCIAL

Bé, ja arriba un nou número del Butlletí El 
Gra i La Palla, i des del Local Social volem 
fer un esment de totes les activitats realit-

zades aquests últims mesos, on hem tingut molt 
moviment a causa de la Festa Major del poble. 

EL MAIG
Per començar, al mes de maig, des del Local Social, es va 
fer una exhibició d’esports organitzada pel Consell Comarcal 
del Gironès amb aeròbic, pilates, estiraments... També vam 
intentar organitzar una sortida per anar al teatre per veure 
l’obra “Pel Davant i Pel Darrera”, que al no tenir els mínims 
assistents es va haver d’anular. També es va haver d’anular 
“L’Animació Infantil”, organitzada per El Castellet per falta de 
material però que més tard es faria a Campllong per tots els 
nens del poble, que podrien participar al vídeo promocional de 
l’empresa d’animació infantil.

EL JUNY
Durant el mes de juny, la gent del poble de Campllong va fer 
una sortida organitzada a Port Aventura! Tots s’ho van passar 
d’allò més bé en un dia ple d’emocions i adrenalina. Per altra 
banda, també es va organitzar un curs per aprendre a fer ra-
tafia. Aquesta petita dosi d’aprenentatge va tenir un grau molt 
alt de participació amb 21 assistents que, amb moltes ganes 
de seguir i/o aprendre una gran tradició catalana, van anar 
tots junts a buscar plantes per a fer una pròpia i meticulosa 
elaboració amb grup.

EL JULIOL
En el mes de juliol es va fer la presentació del nou número de 
la revista Gavarres, que parlava en especial de Campllong i 
on veïns del nostre poble eren els protagonistes. També es 

van planificar les activitats dirigides al parc de Salut, on vam 
aprendre com moure’ns amb els estris de fer exercici que 
tenim en el nostre mateix municipi. 

I el juliol no es va acabar aquí sinó que també es va pro-
curar recuperar una tradició pel poble: muntar el Sisè Slalom 
de Campllong, amb molta il·lusió i empenta, que va tenir molt 
bona acceptació i va fer molt de soroll al poble i rodalies. 

A més a més vam seguir aquell mes amb un Festival de 
música “L’Emergent” on vam poder gaudir de l’exhibició de 
Smoking Bambino, Ivette Nadal, Valentín Moya i Lluís Gómez, 
Alumnes de l’Escola Teatre el Galliner, la companyia Pere 
Hosta, l’Albert Pla i David Julià.

Tanmateix, durant el mateix mes, no s’acaba la gresca 
sinó que aquesta vegada sí que es va poder  fer “L’Animació 
Infantil” a càrrec d’El Castellet. Molts nens i nenes del poble i 
varis dels pobles veïns van poder participar i s’ho van passar 
d’allò més bé; tant petits com grans; tot pujant al rocòdrom 
de 9 metres instal·lat al mig de la Pista de davant l’Ajunta-
ment. 

El cap de setmana següent Campllong s’havia convertit 
en una veritable competició d’esports amb el 3x3 de futbol 
organitzat en el pavelló municipal en format 24 hores. Aquest 
va funcionar la mar de bé i petits i grans van poder gaudir 
de la diada. A més a més, van poder aprendre mirant partits 
d’altres participants. 

Pocs dies després també es va organitzar la diada de la 
donació de sang a l’Ajuntament del poble, on mai no n’hi ha 
prou!
 
L’AGOST
El mes d’agost, va transcórrer amb més tranquil·litat, ja que a 
causa de la Festa Major totes les activitats anaven encamina-
des a aquest cap de setmana de gresca, que va resultar molt 
ben avingut per la gent de tot el poble i rodalies. S’hi  van fer 
un munt d’activitats com ara: una cursa de cargols, animació 
infantil, 3x3 de bàsquet, torneig de tennis taula, gimcana po-
pular...

Ivette Nadal Albert Pla en plena actuació a Campllong dins del festival Emergent
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LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG
INICI D’UNA NOVA ETAPA!

Hola, som els nens i nenes de la Llar d’infants de 
Campllong i volem explicar-vos que ja hem iniciat 
aquest nou curs al nostre poble!

Estem molt il·lusionats per començar aquesta nova etapa, amb 
nous projectes, noves instal·lacions, cares noves… El primer 
dia va ser el 5 de setembre, durant aquella setmana sí que 
vam plorar una miqueta però les “senyoretes” deien que era 
normal perquè estàvem en període de adaptació. 

Ara ja fa algunes setmanes que hem iniciat aquest curs 
i, si hem de dir la veritat, ja hi estem molt ben adaptats. Ja 
entrem a l’escola sense plorar i ens acomiadem dels pares 
que ens acompanyen sabent que ja els veurem a la sortida. 
Durant aquests dies hem fet diverses activitats treballant 
els hàbits més importants per a nosaltres, com són, per 
exemple,  els de la higiene, el descans, l’ordre, l’alimenta-
ció i l’autonomia. Els nens i nenes de P-2 que ja estem molt i 
molt adaptats ja hem començat a fer activitats relacionades 
amb la tardor!

CASAL D’ESTIU CAMPLLONG 2011
MOLT MÉS QUE DIVERTIMENT

Un estiu més  el casalet de Campllong ha estat 
un marc idoni perquè nens i nenes d’aquí i dels 
pobles veïns gaudeixin d’una activitat de lleure 
segura, engrescadora i educativa.

El casalet d’estiu d’enguany ha estat una gran aventura a 
través d’un personatge anomenat el drac Parrac. Aquest 
drac ha dinamitzat un estiu ple d’aventures: tallers, excur-
sions, bicicleta, sortida a La Selva, a Can Feliu, a la platja, a 
la piscina de Cassà, a Girona, l’acampada…  Un estiu on ens 
hem remullat amb un tobogan inflable, on hem ballat, des-
cobert, experimentat, escalat, i sobretot gaudit dels nostres 
monitors i les activitats que ens han proposat.

Un casal d’estiu és una solució pels pares i mares, per 
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FESTA MAJOR 2011

Ja és tradició que la nostra festa avanci activitats els caps de 
setmanes anteriors al quart cap de setmana d’agost. Aquest 
any ha estat el cas del VI 3x3 de futbol, la caminada nocturna, 
la gimcana, el X 3x3 de bàsquet i el Concurs de pintar el carrer, 
totes elles amb gran èxit de participació.

El cap de setmana de la Festa el vàrem començar amb mal 
peu, més aviat un pèl xops, a causa d’un bon xàfec d’estiu que 
en un tres i no res va caure i ens va fer anul·lar el Rodacamps. 
Malgrat tot, però vam poder realitzar tots els següents actes 
previstos. Cal destacar el gran ambient i la bona assistència 
que hi va haver al Concert Jove amb els grups Teràpia de 
Shock i La Troup, que van fer-ho passar d’allò més bé a joves 
i grans.

Aquest any es va realitzar el torneig de tennis de taula el 
dissabte de la festa i no abans, com sempre s’havia fet. El can-
vi va ser positiu, ja que hi van participar un total de 34 jugadors 

i alhora fora del pavelló i havia 5a Cursa de cargols i a la pista 
inflables per a la mainada.

La resta d’activitats de dissabte a la nit, diumenge i dilluns, 
concerts, missa, sardanes, cercavila de gegants, volta al poble 
en bicicleta, etc, es van poder celebrar correctament. M’agrada-
ria destacar la Nit de màgia, amb l’actuació de Fèlix Brunet, que 
ens van deixar a tots bocabadats, sobretot els que van pujar a 
l’escenari! Per refrescar una mica la memòria, podeu veure un 
breu recull d’algunes de les activitats a la pàgina següent.

Per últim, m’agradaria agrair a tots els membres de l’As-
sociació de Fires i Festes i tots els col·laboradors que desin-
teressadament any rere any féu que la Festa Major sigui tot 
un èxit i sobretot féu que sigui la nostra Festa Major! Moltes 
gràcies a tots i totes!!!

Roser Freixas Puig, regidora de fires i festes

molta gent considerat un entreteniment, però a Campllong 
volem ser molt més que això. El casal d’estiu vol ser la nostra 
segona família. La d’estiu. Com aquells tiets llunyans que no 
tenim gaire oportunitat de veure a l’hivern però que el caliu 
de l’estiu i el temps lliure ens dóna la possibilitat d’anar-los 
a visitar. 

Doncs bé, la família de Campllong creix amb tots nosal-
tres. Trobarem a faltar un estiu com ha estat aquest. Tot i 
això, les coses bones és bo que s’acabin, les hem de canviar 

per d’altres per renovar il·lusions i alegria. Tanmateix, quan 
han estat genials el millor són les ganes que et queden per 
retrobar-les. 

L’estiu vinent ja ens espera carregat de retrobaments, 
de noves aventures, de bona gent i de rauxa. En definitiva, 
la família del casal de Campllong se separa durant un temps 
però de ben segur que ens veurem ben aviat. 

Una abraçada ben forta per a tots.
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1- Un moment del Concurs de Pintar el carrer
2- X 3x3 de bàsquet
3- Guanyadors i finalistes del Xè 3x3 de bàsquet
4- Moment de la 5a Cursa de Cargols
5- Volta al poble en bicicleta
6- Moment de la final de sèniors del VI 3x3 de futbol
7- Moment del VI 3x3 de futbol
8- Portada de Cristina Batllosera, guanyadora del concurs de la por-
tada de la Festa Major d’enguany.
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MUSICANT... 2011

Com ja és costum en els darrers anys, un cop 
acabada la Festa Major, al nostre poble s’hi fa 
un cicle de concerts de música del país. La d’en-

guany ha estat la VIII edició del Musicant en la qual 
hem gaudit de quatre concerts d’estils ben diferents.

El primer concert va ser el de Vespres d’Arnadí amb l’especta-
cle "Festa de l’Arxiduc, música del temps de la Guerra de Suc-
cessió". El següent fou el de Kalina Macuta i David Blanch, amb 
música catalana per a violí i piano. En el tercer concert,  Xavier 
Ribalta cantà a Màrius Torres i, per acabar el cicle, el divendres 
2 de setembre, vam poder gaudir del concert que ens van oferir 
la Nina i els Port Bo amb el seu espectacle “A prop de Mar”.

Des d’aquí agraïm a totes les institucions, patrocinadors, 
col·laboradors i molt especialment a l’organització del Musi- Vespres d’Arnadí

Kalina Macuta i David Blanch

Xavier Ribalta 

Nina i Port Bo

SLÀLOM 2011

El 9 de juliol vam reviure grans  moments del 
món del motor al nostre poble amb el retorn 
de l’Slàlom, que en el seu moment havia es-

tat un referent a les terres gironines i on es van 
iniciar alguns grans pilots com en Marc Blázquez. 

Aquest any, per tornar a reviure aquells bons moments, es va 
organitzar l’slàlom, però només com a activitat esportiva de 
caire recreatiu, amb el propòsit de poder-ho repetir any rera 
any i, fins i tot, poder tornar a participar dins al Campionat de 
Catalunya en un futur. 

Se’n va canviar la ubicació, que es va traslladar als camps 
que queden a l’esquerra de la carretera direcció al cementiri. 
Això va permetre fer dos circuits ja que es disposava d’una 
gran superfície. El circuit on es va fer l’slàlom feia 1.200m i era 
ample i ràpid i els participants hi havien de fer dues passades 
per completar la volta. Van fer-hi diverses tandes d’entrena-
ments i de cursa i, fins i tot, se’n va girar el sentit per fer-lo 

cant que amb la seva dedicació i esforç fan possible que, any 
darrera any, aquest cicle de música del país es dugui a terme 
a Campllong.
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La grip és una malaltia produïda per un virus 
que habitualment té major incidència durant 
els mesos d’hivern. És per aquest motiu  

que la vacunació preventiva s’inicia el mes d’oc-
tubre. 

Tot i que aquesta malaltia afecta més a nens i adolescents, 
quan la pateixen els ancians els efectes sobre la seva salut 
són més greus, ja que són un grup de la població que habitu-
alment presenta patologies cròniques associades (diabetis, 
hipertensió arterial, problemes respiratoris, malalties del 
cor...)

L’objectiu fonamental de la vacunació és evitar les com-
plicacions de la grip en les persones amb patologies de base 
que es tradueixen en descompensacions, ingressos hospita-
laris i morts. I també l’absentisme laboral.

La vacuna de la que es disposarà aquest any es tracta 
d’una vacuna inactivada trivalent generalment molt segura i 
ben tolerada.  Les molèsties més habituals són de tipus local 
en el punt d’injecció (dolor, escalfor i envermelliment) que 
solen durar dos dies. Eventualment poden aparèixer febre, 
dolors musculars...

QUI S’HA DE VACUNAR 
• Persones de 60 o més anys
• Persones amb malalties cròniques com la diabetis, pro-

blemes de bronquis (MPOC/EPOC), problemes de cor 
i malalties de ronyó. També aquelles persones afec-
tades per una disminució de les defenses per altres 
malalties.

•  Persones internades a geriàtrics, a centres de malalts 
mentals, etc.

CONSELLS DE SALUT
ARRIBA LA TARDOR I AMB ELLA LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ DE LA GRIP

• Persones amb obesitat mòrbida (IMC superior o igual a 40)
• Embarassades
• Infants i adolescents (entre 6 mesos i 18 anys), que reben 

tractament amb àcid acetil salicílic per la possibilitat de 
desenvolupar una síndrome de Reye.

• Treballadors de la salut
• Personal que presta assitència domiciliària.
• Contactes domiciliaris (inclosos infants) de persones d’alt 

risc.
• Persones que realitzen serveis públics: policies, bombers, 

etc.
• Viatgers internacionals i que es dirigeixin a zones on exis-

teixen brots de grip aviària.
• Persones que, per la seva ocupació, poden estar en con-

tacte amb aus sospitoses o conegudes d’estar infectades 
per virus de grip aviària altament patogènics, especial-
ment les persones encarregades del control i eradicació 
dels brots i els treballadors de les granges on es notifiquin 
brots o se’n sospiti l’existència. Aquesta recomanació s’ha 
d’actualitzar en funció de les evidències epidemiològiques 
disponibles

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS 
La vacuna contra la grip no s’ha d’administrar a:
• Persones amb episodis previs d’hipersensibilitat greu a 

l’ou o a altres components de la vacuna. 
• Adults amb malaltia febril aguda no han de ser vacunats 

fins que els símptomes desapareguin. De tota manera, una 
malaltia lleu, amb febre o sense, no suposa una contrain-
dicació absoluta per a la vacunació, especialment entre 
els infants amb infecció del tracte respiratori superior. 

• No s’ha d’administrar la vacuna als infants de menys de 
6 mesos d’edat. 

més atractiu. Al costat d’aquest n’hi havia un altre, de més 
petit, que és on es van fer les exhibicions d’enduro i quads.

També es va poder instal·lar un dels bars sota al bosc de 
Can Nosa, on es podia gaudir d’un bon espai a la ombra. S’hi van 
posar taules i cadires on els espectadors i pilots podien descan-

sar i menjar tranquil·lament i vorejant el bosc va quedar-hi una 
molt bona zona des d’on es podia veure tot l’espectacle.

Va haver-hi una bona participació de pilots i de públic, que fa 
que el balanç de tota la feina i esforç fet per part dels organitza-
dors fos tot un èxit i inviti a repetir en properes ocasions.




