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Carta de l’Alcalde

El dia 17 vàrem poder fer la inauguració de l’ampliació 
del Local Social, un esdeveniment que semblava que no 
acabava de materialitzar-se, una realitat que no acabava 

de quallar. Les obres últimament anaven a un ritme que no 
era el desitjat per l’Ajuntament a causa de les circumstàncies 
econòmiques de les diferents administracions participants en 
el finançament del projecte. Això ha fet que les ganes de veure 
l’obra acabada com més aviat millor hagin estat desbordades 
per a la realitat del moment. I el retard ha estat considerable.

Ara, tot i que encara queden petits acabats per portar a 
terme, la totalitat dels espais són utilitzables i, de mica en 
mica, s’han pogut anar sumant al que en va ésser l’aperitiu, 
l’obertura de la Llar d’infants el setembre de l’any passat. 
I tots nosaltres vam veure en el dia de la inauguració unes 
instal·lacions que ens han de fer sentir orgullosos. Més en-
cara n’haurem d’estar amb la utilitat que serem capaços de 
donar-los. Ho farem gràcies a la mateixa empenta que por-
tàvem al Local amb les activitats que fins ara hi hem estat 
realitzant. 

Durant el curs 2011/2012 vàrem començar amb una ofer-
ta de 28 cursets, dels quals se’n varen materialitzar 23. Ara 
al disposar de més espais, no hem de fer una reorganitza-
ció  "verrim, barram". Tot al contrari, primer s’ha d’avaluar el 
que ja fem i, després, entrar a pensar quines activitats podem 
ampliar o les idees noves que tenim tots plegats per fer-hi 
noves activitats. Tinguem clar que sempre els espais públics 
del Local Social estan pensats per a la polivalència, que cap 
col·lectiu en tindrà l’exclusivitat però que d’una manera o una 
altra podrà gaudir-ne de tots. 

Tots aquests espais públics, hauran de compartir serveis i 
zones comunes amb les concessions administratives que ha 
adjudicat l’Ajuntament. En aquests moments són dues: La pri-
mera és la la Llar d’infants (que en aquests moments ja esta a 
punt d’arribar als quasi 20 alumnes, i segons les previsions pel 
curs vinent esperem que assoleixi els objectius, i estigui molt 
a prop del ple total). La segona concessió és el Bar – cafeteria 
- restaurant, del qual esperem un funcionament adequat, en 
la línia dels últims mesos, donant resposta al servei pel qual 
es va fer l’invent de tenir un lloc al poble on poder-nos trobar, 
davant d’una beguda o d’un menjar. I, molt properament, tam-
bé podrem gaudir d’una tercera concessió administrativa (en 
aquest moment en concurs públic). Es tracta de la botiga del 
poble, aquell servei que ja fa massa temps es va perdre, que 
ha estat molt de temps reivindicat per part de molts veïns/es i 

que d’aquí a pocs mesos ha d’ésser una altra realitat.

Haurem de treballar-hi molt, i tots plegats hi haurem de col-
laborar no pas per obrir-lo però sí perquè pugui estar obert i 
sigui competitiu. També amb aquestes obres d’ampliació hem 
passat a disposar d’una possibilitat d’emmagatzematge d’es-
tris, eines i complements diversos, principalment de la Fira, en 
un semisoterrani amb gairebé 300 m2, la qual cosa ha permès 
alliberar el magatzem del Polígon de Les Ferreries i dedicar la 
nau exclusivament a l’entitat Museu del Camp i Oficis Tradici-
onals de Campllong.

El Local Social, no acabarà pas aquí el seu recorregut. Almenys 
aquesta es la visió que va portar a la seva construcció i poste-
rior ampliació. Ha d’esdevenir un punt de servei  de formació i 
de promoció comercial per a les empreses del nostre municipi. 
I també ha de facilitar, mitjançant una borsa de treball, l’apor-
tació de recursos humans a les empreses. Això últim encara 
es troba en fase embrionària, hi estem treballant. 
Bon Any. 

L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

EL MOTOR DINAMITZADOR DE CAMPLLONG...
EL LOCAL SOCIAL

L’Alcalde, Lluís Freixas
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
22 DE SETEMBRE DE 2011

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA 25/08/2011.
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
25/08/2011. 

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa als assistents de felicitar els familiars dels 
infants nascuts en el municipi en els darrers mesos. Els reunits ma-
nifesten conformitat i, per unanimitat, acorden d’adreçar la comuni-
cació proposada pel naixement de: YEC, LPR, NVP, MMB, JFS.

Tot seguit el Sr. Freixas comenta les visites realitzades re-
centment: 

Tema: Ajuts Viure al Poble més: DIMARTS 13.09.2011 A BARCE-
LONA AMB EL SR. JORDI CASTELL Cap del Servei de Gestió dels 
Fons de Cooperació i Estructurals de la Generalitat de Catalunya 

Divendres 16.09.2011: ACA – Sr. Xavier Muxó, tema conveni 
ACA que s’aprova en el punt 4t de l’ordre del dia. 

Tema: Ajuts Viure al Poble més: DILLUNS 19.09.2011 A GIRO-
NA, amb la Directora dels Serveis Territorials de Governació i 
Relacions Institucionals a Girona

Dimecres 21.09.2011 – Reunió al CAP de Cassà amb el coor-
dinador de l’Àrea Bàsica, l’Ajuntament de Llambilles i l’Ajunta-
ment de Campllong. 

Dimecres 21.09.2011 – Reunió a Campllong amb la Directora 
dels Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucio-
nals a Girona.

Dijous 22.09.2011 – Amb el Director del Serveis Territorials a 
Girona del Departament de Cultura. Tema escenari de la sala 
polivalent Gran. 

Per acabar, el Sr. Alcalde exposa als assistents el nou horari 
del servei consultori mèdic a Campllong, que a partir del dia 
18 d’octubre serà els dimarts de 15:30 a 17:30 i els dijous 
d’11 a 13 hores. En el mateix sentit comenta que s’ha assignat 
als veïns de Campllong una nova metge de família i una nova 
infermera i que aquest canvi es comunicarà des del CAP de 
Cassà a cada usuari. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El  Sr. Carrera, comenta el funcionament del casal d’estiu del 
qual en fa una valoració molt positiva tant en el sentit del fun-
cionament com en l’econòmic.  

4.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG, L’AGÈNCIA CATALANA 
DE L’AIGUA, POLINGESA EN LA SEVA CONDICIÓ 
DE PROMOTOR DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC 
PPU SUD-2 SECTOR INDUSTRIAL NÚM. 2 “AM-
PLIACIÓ DE LES FERRERIES” I EL CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA.
S’acorda per unanimitat aprovar el conveni a signar entre 
l’Ajuntament de Campllong, l’Agència Catalana de l’Aigua, Po-
lingesa en la seva condició de promotor del Pla Parcial Urba-
nístic PPU SUD-2 Sector Industrial núm. 2 “Ampliació de les 
Ferreries” i el Consell comarcal de la Selva, per tal d’establir 
els instruments de col·laboració entres les entitats participants 
per fixar l’aportació econòmica que garanteixi l’adequació dels 
sistemes públics de sanejament en alta a les necessitats gene-
rades pels nous desenvolupaments urbanístics (s’adjunta com 
annex 1).

5è.- ACCEPTACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ UNILA-
TERAL D’HIPOTECA IMMOBILIÀRIA A FAVOR 
DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG EN CON-
CEPTE DE GARANTIA DEL 12% DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR SUD-2- AMPLI-
ACIÓ “LES FERRERIES” I RESCISSIÓ PARCIAL 
DE LA CONSTITUCIÓ UNILATERAL D’HIPOTECA 
DE MÀXIM DEL SECTOR “LES FERRERIES”. 
S’acorda per unanimitat: 

Primer.- Acceptar la rescissió d’escriptura de la constitu-
ció unilateral d’hipoteca de màxim a favor de l’Ajuntament de 
Campllong, la qual va ser acceptada pel Ple d’aquesta corpo-
ració en data 16 de desembre de 2010.

Segon.- Acceptar la constitució unilateral d’hipoteca im-
mobiliària a favor de l’Ajuntament de Campllong per part de 
l’empresa “POLINGESA” com a garantia substitutiva del 12% 
de les obres d’urbanització del sector SUD-2- Ampliació 
“Les Ferreries”, la part proporcional del 12% del valor 
de les obres d’urbanització del Polígon 2 del sector “Les 
Ferreries” i les instal·lacions necessàries per la depura-
ció d’aigües residuals del sector SUD 2. 

Tercer.- Advertir a l’empresa “POLINGESA” que l’aprovació 
definitiva del projecte de reparcel·lació del sector, en el qual 
es faci constar que les finques resultants s’afecten al paga-
ment del saldo de la liquidació de les despeses d’urbanització 
i altres despeses del projecte, implicarà la cancel·lació de la 
hipoteca constituïda pels promotors del pla d’iniciativa privada 
particular en garantia de les obres d’urbanització.

Quart.- Advertir a l’empresa POLINGESA que haurà de trame-
tre a l’Ajuntament el document pel qual es justifiqui la inscrip-
ció de l’afectació de les finques al Registre de la Propietat.

Cop d’ull a les actes municipals



4
El gra i la palla

Cop d’ull a les actes municipals
Cinquè.- Advertir a l’empresa POLINGESA que haurà d’es-
menar els valors de les finques aportades que s’indiquen a 
l’apartat sisè dels pactes de l’escriptura  de constitució unila-
teral d’hipoteca immobiliària segons informe tècnic municipal 
de valoració de data 15 de desembre de 2010.

6è.- PROJECTE “REFORMA DISTRIBUCIÓ MA-
GATZEM MUNICIPAL” DE CAMPLLONG.  SOL-
LICITUD GESTIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA AL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS.
S’acorda per unanimitat: 

1r.- Sol·licitar l’assistència del Consell Comarcal del Gironès 
per a la contractació administrativa de les obres correspo-
nents al projecte titulat “REFORMA DISTRIBUCIÓ MAGATZEM 
MUNICIPAL”, així com per a la direcció tècnica i control en la 
posterior execució d’aquestes.

7è.- PROJECTE CONSTRUCCIÓ LLAR D’INFANTS. 
DECLARACIÓ D’IMPORTS D’ALTRES SUBVENCI-
ONS REBUDES. 
S’acorda per unanimitat: 

Primer – Declarar que, del total de la subvenció prevista del 
Pla d’Obres i Serveis de Catalunya 2011 (PUOSC), es destinarà 
l’import de 15.000 € per les obres de construcció de la Llar 
d’infants de Campllong (s’annexa quadre de finançament per 
les actuacions previstes pel PUOSC 2011). 

8è.- ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS 2012. 
APROVACIÓ PROVISIONAL
S’acorda per unanimitat, aprovar provisionalment per a l’exer-
cici de 2012 i següents la modificació de les Ordenances fis-
cals que a continuació es relacionen:

Ordenança fiscal núm 2, reguladora de l’Impost sobre Béns 
Immobles

Ordenança fiscal núm 4, reguladora de l’Impost sobre Cons-
truccions, Instal·lacions i Obres

Ordenança fiscal núm 11, reguladora de la taxa per l’estudi, 
anàlisi i expedició de documents i llicències en l’àmbit urbanís-
tic i de control ambiental

9è.- CONCESSIÓ D’AJUTS DE SUPORT ECONÒ-
MIC A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA  - ANY 
2011. APROVACIÓ
S’acorda per unanimitat, aprovar les sol·licituds i concedir 
els ajuts econòmics que seguidament es detallaran, en el 
marc de la convocatòria al·ludida i amb les finalitats i ob-
jectius que consten detallats en cada una de les peticions 
corresponents:

Expedient  Grau 
dependència

Nº 
registre

d’entrada

Import 
atorgat

Dte. 50% 
SAD

abonat  per 
l’Ajuntament

Total a 
percebre

1/2011 Grau III 
Nivell 2

1.145 3.000 405,81 2.594,19

2/2011 Grau III 
Nivell 1

1.191 2.650 486,98 2.138,02

3/2011 Grau III 
Nivell 2

1.069 3.000 0 3.000

4/2011   Grau III 
Nivell 1

1.213 2.625 405,81 2.219,19

5/2011 Grau III 
Nivell 2

1.146 3.000 0 3.000

6/2011  Grau II 
Nivell 1

1.224 1.500 0 1.500

Total ajudes 14.451,40

10è.- ACORD DEL PLE D’AUTORITZACIÓ PER A 
LA TRANSMISSIÓ DE DADES DEL PRESSUPOST 
GENERAL I DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSU-
POST A TRAVÉS DE L’OFICINA VIRTUAL DE CO-
ORDINACIÓ FINANCERA AMB LA XARXA LOCAL 
DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
S’acorda, per unanimitat, autoritzar a les persones que es 
relacionen la transmissió de la còpia del Pressupost General 
municipal i de la seva liquidació a la Direcció General de Coor-
dinació Financera amb les Comunitats Autònomes i les Entitats 
Locals, a través de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera 
amb les Entitats Locals, firmant electrònicament l’enviament 
amb un certificat electrònic personal. Persones a les que s’au-
toritza la representació:  (...)

11è.- CONTRACTACIÓ DE L’OBRA AMPLIA-
CIÓ ÀREA ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG. INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ.
S’acorda per unanimitat: 

Primer: Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat, per a l’obra consistent 
en l’ampliació de l’àrea administrativa de l’Ajuntament. 

Segon. Autoritzar, en la quantia de 107.906,83 €, la despesa 
que per a aquest Ajuntament representa la contractació de les 
obres d’ampliació de l’àrea administrativa de l’Ajuntament per 
procediment negociat sense publicitat, amb càrrec a la parti-
da 11.09.622 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal 
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2011.

Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars 
que regiran el contracte d’obres d’ampliació de l’àrea administra-
tiva de l’Ajuntament per procediment negociat sense publicitat.
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Quart. Sol·licitar ofertes a les següents empreses:
XAVIER ALSINA, S.A. 
OBRES RIUDELLOTS, S.L. 
AGLOMERATS GIRONA, S.A.  

12è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTA-
DES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
PLENÀRIA DE LA NÚM. 106/2011 A LA 112/2011 
AMBDUES INCLOSES. 
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. 106/2011 a 112/2011 
amdós inclosos.  

 
Núm.: 106/2011
Ref.: Convocatòria Comissió Especial de Comptes 

Núm.: 107/2011
Ref.:  Trasllat informe jurídic sobre l’escriptura de constitució 
unilateral d’hipoteca immobiliària a favor de l’Ajuntament de 
Campllong en concepte de garantia del 12% de les obres d’ur-
banització del sector sud-2 – ampliació “Les Ferreries”

Núm.: 108/2011
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 52/2006, per a l’ampliació d’un garatge existent.   

Núm.: 109/2011
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres ele-
ments del domini públic. Llicència d’obres exp. 45/2009, Ober-
tura rasa per nova línia BT.

Núm.: 110/2011
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació nau industrial 
aïllada sense ús definit, expedient llicència obres 32/2005. 

Núm.: 111/2011
Ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos conceptes.  

Núm.: 112/2011
Ref.: Delegació Celebració Matrimoni civil 

13è.- MOCIONS URGENTS 
MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I 
DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA (moció 
aprovada per l’ACM): 
S’acorda, per unanimitat, donar suport a la Generalitat de Ca-
talunya en totes aquelles actuacions que porti a terme per a 
defensar el català i el model educatiu de la nostra escola i 
donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, 
així com a tota la comunitat educativa, que porta a terme una 
gran tasca, que ha de continuar sent un model d’èxit i cohesió 
social.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL JUN-
TA DE GOVERN DE DATA 22 DE SETEMBRE 
DE 2011

1. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR SUD-2, AMPLI-
ACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL “LES FERRERI-
ES” DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG.
S’acorda, per unanimitat: 

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització 
executiu del Pla parcial urbanístic SUD-2. Sector industrial 
núm. 2. Ampliació “Les Ferreries” de Campllong.

Segon.- Publicar l’aprovació definitiva del Projecte 
d’urbanització executiu en el diari o butlletí oficial cor-
responent, sent requisit previ que s’asseguri l’obliga-
ció d’urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia 
corresponent per import del 12% del valor de les obres 
d’urbanització.

Tercer.- Lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme la do-
cumentació corresponent al Projecte d’urbanització segons 
preveu l’article 88 del TRLUC.

Quart.- Abans d’iniciar les obres caldrà l’aprovació definitiva 
del projecte de reparcel·lació del sector, així com les autorit-
zacions dels organisme afectats i els condicionants establerts 
a l’informe dels serveis tècnics municipals.

Cinquè.- Notificar la present resolució a les persones inte-
ressades als efectes oportuns.

Sisè.- Qualsevol actuació d’obres complementàries al pro-
jecte d’urbanització independent s’haurà de completar poste-
riorment amb un o diversos projectes d’urbanització comple-
mentaris i seguir el contingut i tràmit previst a la legislació 
aplicable.

Setè.- L’executivitat de les fases 2 i 3 del Projecte d’urbanit-
zació executiu del Pla Parcial restarà condicionada a que se 
signin els convenis de sanejament posteriors amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

Vuitè.-  Per tal d’executar les fases 2 i 3 del Projecte 
d’urbanització executiu del Pla Parcial caldrà la sol·licitud i 
presentació d’un projecte d’infraestructures soterrades de 
telecomunicacions vinculades a l’actuació urbanística per 
part de les operadores o mitjançant el conveni subscrit per 
“Localret” amb “Telèfonica” i amb altres operadores de tele-
comunicacions.
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 20 D’OCTUBRE DE 2011

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE DATES 15 I 22 
DE SETEMBRE.
S’acorda l’aprovació dels esborranys de les actes de dates 
15/09/2011 i 22/09/2011. 

2. APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES
La Junta de Govern acorda: 

2.1.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) 
de la relació de despeses per import de  57.548.32 €.  

2.2.- Igualment se sotmet a consideració dels regidors els 
següents pagaments: 

a. Del Consell Comarcal del Gironès (NRE 1250, del dia 
23/09/2011), Ref. 11/055, d’import 1.455,74 € en concepte de 
redacció i direcció d’obra del projecte “CAMÍ DE LA BRUGUERA 
A CASSÀ DE LA SELVA” obra inclosa en el projecte de “Camins 
Comarcals, 6a fase”. 

b. Del Restaurant Local Social de Campllong, l’import de 574,89 
€, en concepte del 65% de la despesa dels canals televisius de 
pagament a l’adjudicatari del servei de bar-restaurant del Lo-
cal Social, d’acord amb el contracte signat. 

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

EXP. NÚM. 4/2011
Promotors: XFC – MCA
Obres autoritzades: Reforma estructural i canvi de coberta de 
Can Mai 
Emplaçament de les obres: Veïnat de Can Falgueres, 7 – Can Mai 
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions: 5.319 € 
Fiança per a la gestió de les runes i altres residus originats: 
555,61 €
Fiança de domini públic: 900 €

4.1.- DIPSALUT. AJUDES I SUBVENCIONS DI-
VERSES. SOL·LICITUD.
S’aprova per unanimitat, sol·licitar a L’Organisme Autònom de 
Salut Pública – DIPSALUT els ajuts i/o subvencions del detall 
que figura seguidament i amb destinació al finançament par-
cial de les despeses i actuacions que, igualment, s’hi especi-
fiquen.

Programa Pm07 de suport econòmic per a la realit-
zació d’activitats de promoció de la salut 2011

Període de sol·licitud: fins al 2 de novembre de 2011
Concepte: Activitats dirigides destinades a la gent gran de mi-
llora de la condició física.
Pressupost:  2.308 € anual
Import de la Subvenció: 1.150 € 

Subvencions als Ajuntaments de la demarcació de 
Girona per a l’adquisició i millora d’equipaments 
dels consultoris locals 2011
Període de sol·licitud: fins al 2 de novembre de 2011
Concepte: Mobiliari i aparells 
Pressupost:  3.909,40 €  
Import de la Subvenció: 3.000 € 

5è.- OBRES D’AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCI-
ALS 1A. FASE”. APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ 
NÚM. 7
S’aprova per unanimitat: 

Aprovar la despesa de 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: 7
Import:               113.405,48 €
Subvenció Generalitat            74.088,80 €
Import a pagar:              39.316,68 €

6è.- OBRES D’ARRANJAMENT DEL FERM DE 
CAMINS PÚBLICS RURALS DEL MUNICIPI DE 
CAMPLLONG UTILITZANT ÀRID RECICLAT DELS 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. APROVACIÓ DE 
CERTIFICACIÓ NÚM. 1
S’aprova per unanimitat: 

Aprovar la següent Certificació d’obres:
Projecte: ARRANJAMENT DEL FERM DE CAMINS PÚBLICS 
RURALS DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG UTILITZANT ÀRID RE-
CICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 
Pressupost d’adjudicació:     35.283,00 €
Tècnic director:                  Mireia Besalú i Asturiol, ar-
quitecta tècnica municipal 
Empresa Contractista:        GERMANS CANYET XIRGU, S.L. 
Núm. certificació: 1
Import:                35.283,00 €
 
7è.- DESPATX ORDINARI

7.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde pro-
posa informar als assistents de les comunicacions rebudes per 
tal de que els reunits es donin per assabentats. 
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7.2.- ASTRID 21 (NRE 1255, de 27 de setembre), informant 
de la tasca que realitzen fa més de 20 anys d’acompanyament 
de persones amb Síndrome de Down i sol·licitant una col·
laboració per ajudar a la seva tasca; per unanimitat s’acorda:
Donar-se per assabentats i acordar atorgar un ajut de 150 € 
amb la finalitat i destinació exposada.

7.3.- Vista la sol·licitud d’ajut tramès per l’AECC-CATALU-
NYA CONTRA EL CÀNCER, (NRE 1257, del dia 27 de setem-
bre), interessant suport econòmic de l’Ajuntament per al 
manteniment i desenvolupament de tots els programes d’ajut 
als malalts de càncer i a les seves famílies; per unanimitat 
s’acorda: 
 
Donar-se per assabentats i acordar atorgar un ajut de 150 € 
amb la finalitat i destinació exposada.

7.4.- Vist l’escrit tramés pel Consell Comarcal del Gironès 
(NRE 1275 del dia 30 de setembre), informant que s’han ampli-
at les atribucions de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambi-
ental, afegint les funcions previstes en el decret 82/2010, de 
29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i passa a denomi-
nar-se COMISSIÓ TÉCNICA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL.; Atès 
doncs que els Ajuntament es veuen obligats a realitzar plans 
d’autoprotecció dels equipaments que estipula el Decret, per 
unanimitat s’acorda: 
 
Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès a la Comissió Tècni-
ca d’Avaluació Ambiental, la redacció d’un pla d’autoprotecció 
de l’edifici Local Social i per la Llar d’Infants. 

7.5.- Vista la resolució del Ministeri de Sanitat i Política Social 
i Igualtat – “La Comisión de Seguimiento del Conveni Marco 
Imserso-Fundación ONCE”, referent a la subvenció sol·licitada 
en data 13 de maig de 2011 en relació a actuacions per a l’ac-
cessibilitat  atorgant una aportació d’import 9.858,82 € per a 
les obres d’instal·lació d’un ascensor adaptat per les oficines 
municipals de Campllong. 

Atès que les obres per a la instal·lació de l’ascensor formen 
part d’una projecte més ampli  “AMPLIACIÓ ÀREA ADMINIS-
TRATIVA AJUNTAMENT DE CAMPLLONG” presentat al POUSC 
2011 i del qual s’ha obtingut una subvenció d’import 84.848,35 
€ d’un pressupost total de 107.906,83 €.
Atès que les bases de la convocatòria dels ajuts del “Conveni 
Marco Imserso-Fundación ONCE”, especifiquen que no es pot 
haver rebut cap altre ajut econòmic pel mateix projecte; per 
unanimitat s’acorda: 
 
Renunciar a l’aportació d’import 9.858,82 € proposada por la 
“Comissión de Seguimiento del Convenio Marco Imserso-ON-
CE”, de data 23 de setembre de 2011. 

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2011 
 
Únic - DESIGNACIÓ MEMBRES DE LA MESA 
ELECTORAL PER LES ELECCIONS A LES CORTS 
GENERALS DEL PROPER DIA 20 DE NOVEMBRE 
DE 2011.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
27 D’OCTUBRE DE 2011

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA 22/09/2011
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
22/09/2011

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde es refereix al recent traspàs del Sr. PCM, els 
regidors presents en l’acte acorden transmetre als familiars 
el sincer condol de la Corporació junt amb la manifestació de 
sentiment i respecte.

Tot seguit el Sr. Freixas informa de la reunió del CONSELL 
D’ALCALDES que va tenir lloc ahir on es van tractar els se-
güents temes: 

1. Exposició de la Cartera de Serveis del C. Comarcal del Gironès. 

2. De la designació dels representants dels Ajuntaments de la 
Comarca al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 

3. De la designació dels representants municipals a l’ATM – 
Autoritat Territorial de la Mobilitat – Àrea de Girona – i la mo-
dificació dels seus estatuts. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El Sr. Gumbau comenta la instal·lació d’un nou equip de mega-
fonia per l’església de Campllong i la finalització del tancament 
de les obertures per evitar l’entrada de coloms a l’edifici. 

Tot seguit el Sr. Carrera fa referència a la reunió que va as-
sistir com a representant de l’Ajuntament de Campllong a l’Es-
cola de Música del Gironès, on es va presentar l’inici del curs. 
El regidor comenta que va demanar a l’organisme existís una 
major proximitat amb els pobles petits per tal de difondre els 
cursos i activitats. 

Per finalitzar, el Sr. Carrera comenta que amb la Sra. Roqueta 
han estat estudiant les propostes culturals presentades pel 
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Consell Comarcal del Gironès en el cicle anual ESCENARIS 2012 
– TEATRE AL GIRONÈS, hi que aquest format no s’ajusta als inte-
ressos de programació de l’Ajuntament de Campllong, per això 
volen fer constar que es transmeti al Consell Comarcal del Giro-
nès que el municipi de Campllong no participarà en la proposta. 

4t.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GE-
NERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2010
S’acorda per unanimitat: 

Primer.- Aprovar definitivament el Compte general de la Corpo-
ració de l’exercici de 2010, sense objeccions ni observacions.

Segon.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, 
esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2010, a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant la forma que 
s’estableix a la Resolució de 26 d’abril de 2010 de la pròpia 
Sindicatura ( DOGC 5619 de data 30/04/2010).

5è.- EXPEDIENT INCORPORACIÓ ROMANENTS 
1/2011. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE-
FINITIVA
S’acorda per unanimitat, donar-se la corporació per assaben-
tada de que resta elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial 
acordat per resolució de l’alcaldia de data 8 d’agost de 2011, 
de conformitat amb allò disposat per l’article 169.1 del Text re-
fós de la Llei d’Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març).”

6è.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 2/2011. 
DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA
S’acorda per unanimitat, donar-se la corporació per assaben-
tada de que resta elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial 
adoptat pel Ple de l’ajuntament en data 25 d’agost de 2011, 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).”

7è.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 3/2011. 
DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA
S’acorda per unanimitat, donar-se la corporació per assaben-
tada de que resta elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial 
adoptat pel Ple de l’ajuntament en data 25 d’agost de 2011, 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).”

8è.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA UTI-
LITZACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE DE SER-
VEIS D’ÀMBIT RURAL PER A LA  GENT GRAN 
DEL MUNICIPI DE RIUDELLOTS. APROVACIÓ. 
S’acorda per unanimitat: 

Primer - Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA 
UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE DE SERVEIS D’ÀMBIT 

RURAL PER A LA  GENT GRAN DEL MUNICIPI DE RIUDELLOTS 
entre l’Ajuntament de Campllong i l’Ajuntament de Riudellots 
de la Selva, el qual es transcriu tot seguit (...).

9è.- FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSO-
NAL. CANCEL·LACIÓ I CREACIÓ DE FITXERS. 
S’acorda per unanimitat: 

PRIMER.- Suprimir el fitxer Usuaris wifi, pel fet que no és 
operatiu. Les referències d’aquest fitxer i la disposició de crea-
ció es van publicar al BOP de Girona núm. 83 de 29/04/2008.

SEGON.- Aprovar la creació del fitxer Usuaris Llar d’infants, 
amb dades de caràcter personal de titularitat d’aquest Ajunta-
ment, les referències bàsiques del qual s’especifiquen a l’An-
nex (...). En els cas que el fitxer sigui objecte de tractament 
per part d’un contractista a qui l’Ajuntament pogués adjudicar 
la gestió del servei, aquests drets es podran exercir igualment 
davant l’empresa o entitat adjudicatària.

10è.- OBRES D’AMPLIACIÓ ÀREA ADMINISTRA-
TIVA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG. AD-
JUDICACIÓ.
S’acorda per unanimitat, adjudicar a l’empresa XAVIER 
ALSINA, S.A. les obres D’AMPLIACIÓ ÀREA ADMINISTRA-
TIVA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG d’import 90.500 
€ més IVA.

11è.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRE DE LA JUNTA 
PERICIAL.
S’acorda per unanimitat, designar les persones que tot seguit 
es diran vocals de la Junta Pericial municipal: 

President: Lluís Freixas i Vilardell 
Vocal: Joan Gumbau i vilà 
Vocal: Xavier Codina i Comas 
Vocal: Àlex Carrera i Llinàs 
Tècnic: Mireia Besalú i Asturiol
Secretaria: El/La secretari/ària de l’Ajuntament 

12è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTA-
DES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
PLENÀRIA DE LA NÚM. 113/2011 A LA 129/2011 
AMBDÓS INCLOSES. 
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. 113/2011 a 112/2011 
ambdós inclosos.  

Núm.: 113/2011
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres ele-
ments del domini públic. Llicència d’obres exp. 49/2007, Cons-
trucció de 3 naus adossades sense ús definit. 
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Núm.: 114/2011
Ref.: Concessió d’autorització d’inici d’activitat – Comunicació 
Ambiental Exp. 1/2011 S.C.T.A. Louis Vuitton, S.A. 

Núm.: 115/2011
Ref.: Requeriment a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
S.L.U, de sol·licitud de llicència urbanística per les obres, ja 
executades, de restitució dels elements de la xarxa elèctrica 
afectats per les nevades del mes de març de 2010 al municipi 
de Campllong

Núm.: 116/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 22/2011 – Ober-
tura tres cales per comprovació canonada gas i instal·lació de 
vàlvula de paral·lelisme de la carretera C-25 

Núm.: 117/2011
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 4/2009, per a la construcció d’una tanca  

Núm.: 118/2011
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres ele-
ments del domini públic. Llicència d’obres exp. 13/2007, Con-
nexió de sanejament del restaurant a la xarxa de clavegueram 
de Campllong 

Núm.: 119/2011
Ref.: Devolució de fiança d’afectació de la via pública exp. 35/2009

Núm.: 120/2011
Ref.: Trasllat informe tècnic denegant la devolució de la fiança 
de domini públic de la llicència d’obres exp. 44/2008

Núm.: 121/2011
ref.:  Finalització expedient activitats annex III – XAVIER ALSI-
NA, S.A. – EXP. 4/06 Taller i oficines

Núm.: 122/2011
Ref.: Concessió d’autorització d’inici d’activitat – Comunicació 
Ambiental FORMIGONS ALSINA, S.L. 

Núm.: 123/2011
Ref.: Proposta de resolució llicència ambiental Exp.4/1997 – 
PAVIMENTS JULIÀ, S.L. 

Núm.: 124/2011
Ref.: Trasllat informe jurídic sobre comunicació d’inici d’activi-
tat ANNEX III  de la Sra. (...), activitat de Restauració amb saló 
de banquets al Mas de Dalt. 

Núm.: 125/2011
ref.:  Finalització expedient activitats annex III – LUMVI CAS-
SÀ, SL – EXP. 05/2004  Taller de serralleria 

Núm.: 126/2011
Ref.: Resolució expedient d’intervenció Ambiental FRISLLET, SL 

Núm.: 127/2011
Ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos conceptes.  

Núm.: 128/2011
Ref.: Requeriment documentació a sol·licitud de Comunicació 
Ambiental Exp. 11/2006 IMPORTACIONES NAUTICAS, S.A.  

Núm.: 129/2011
Ref.: Incorporació a la llicència d’activitats expedient 
1/2000 – annex II – JOAQUIM ALBERTÍ, SA, un canvi no 
substancial. 

13è.- MOCIONS URGENTS 
13.1.- PROJECTE “ADEQUACIÓ DE LA RECTO-
RIA PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ÀREA D’ADMI-
NISTRACIÓ DE LA CASA CONSISTORIAL” DE 
CAMPLLONG.  SOL.LICITUD GESTIÓ DE L’OBRA 
AL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS.
S’acorda per unanimitat: 

1r.- Sol·licitar l’assistència del Consell Comarcal del Gironès 
per a la direcció tècnica i control en la posterior execució de 
les obres corresponents al projecte titulat “ADEQUACIÓ DE LA 
RECTORIA PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 
DE LA CASA CONSISTORIAL".

2n.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa General del 
PUOSC, per finançar l’obra descrita i la normativa aprovada 
per desenvolupar el Pla. 

3r.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i 
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar el 
Sr. Manel Alemany i Masgrau director facultatiu de les obres. 

4t.- Comprometre’s a solucionar, a càrrec exclusiu d’aquest 
Ajuntament, qualsevol incidència que sobrevingui abans de 
l’inici de les obres o durant la seva execució. 

5è.- Fer constar que el projecte tècnic corresponent a aques-
ta actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentaria i s’ha 
aprovat definitivament. 

6è.- Que aquesta corporació disposa dels terrenys i dels ser-
veis, així com de les autoritzacions i concessions administra-
tives necessàries per a l’inici i execució de l’obra, així com la 
seva posada en servei. 

7è.- Que d’acord amb l’informe d’intervenció la partida pres-
supostària núm. 11.9.622 hi ha consignació suficient per aten-
dre el finançament d’aquesta actuació. 
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8è.- Facultar tant àmpliament com en Dret sigui necessari l’Al-
calde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, a fi que realitzi les gestions i 
tràmits pertinents per a l’eficàcia de la present resolució.

13.2.- RATIFICACIÓ SIGNATURA DEL CONVENI DE 
DELEGACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG PER 
L’EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA TITULADA “REFOR-
MA DISTRIBUCIÓ MAGATZEM MUNICIPAL”. 
S’acorda per unanimitat, la ratificació de la signatura del “ CON-
VENI DE DELEGACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRO-
NÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG PER L’EXERCICI DE LES 
COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
TITULADA “REFORMA DISTRIBUCIÓ MAGATZEM MUNICIPAL".

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2011

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 20 D’OCTU-
BRE DE 2011
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 20/10/2011

2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES
La Junta de Govern Local acorda: 

Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) de la 
relació de despeses indicades per import de  29.181,36 €  

2.2.- Igualment, se sotmet a consideració dels regidors el 
següent pagament: 

Consell Comarcal del Gironès (NRE 1442 del dia 2 de novem-
bre), 3.766,43 € corresponent als serveis de l’Àrea de Medi 
Ambient del tercer trimestre de 2011. 

RESIDUS SÒLIDS URBANS - mobles i trastos  495,87

NETEJA VIÀRIA    1.488,54

RECOLLIDA SELECTIVA (vidre, paper, enva-
sos) 

908,41

RECOLLIDA GOSSOS 142,25

DEIXALLERIA      193,74

RECOLLIDA FRACCIÓ ORGÀNICA 843,91

TRACTAMENT DE LA FORM    891,51

RETORN RECOLLIDA DE LA FORM -1300,24

1 COMPOSTADOR MITJÀ 102,44

TOTAL 3.766,43

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

EXP. NÚM. 12/2010
Promotors: ECC 
Obres autoritzades: Adequació interior, manteniment i millora 
de l’annex a la masia
Emplaçament de les obres: Veïnat de la Bruguera, 31
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions: 3.897,85 € 
Fiança per a la gestió de les runes i altres residus originats: 150 €
Fiança de domini públic: 500  €

EXP. NÚM. 24/2011
Promotors: NUMAPI, SL. 
Obres autoritzades: Construcció d’una nau industrial compar-
timentada en dos establiments sense ús definit. 
Emplaçament de les obres: Carrer camí de Fornells, 20, can-
tonada carrer de la Riera 1 - parcel.la 19 – Polígon Industrial 
“Les Ferreries”. 
Liquidació de l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal-
lacions: 9.195 € 
Fiança per a la gestió de runes i altres residus originats: 1.141,69 €
Fiança de domini públic: 2.900 €

4.1.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ÀREA DE COOPE-
RACIÓ LOCAL, CULTURAL I D’ACCIÓ SOCIAL – 
BIBLIOTEQUES. Acceptació. 
S’acorda, per unanimitat, acceptar amb manifestació de l’agra-
ïment corporatiu, la subvenció d’import 1.448 € concedida per 
l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i Acció Social – Bibliote-
ques de la Diputació de Girona

4.2.- CONVOCATÒRIA PER ATORGAR SUBVEN-
CIONS ALS AJUNTAMENTS DELS MUNICIPIS DE 
CATALUNYA ON HI HA JUTJAT DE PAU.
S’acorda per unanimitat, sol·licitar del Departament de 
Justícia l’atorgament d’una subvenció d’acord amb l’Ordre 
JUS/2371/2011, de 5 d’octubre, per la qual s’atorguen sub-
vencions als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha 
jutjat de pau, per tal de sufragar les despeses de funciona-
ment d’aquest òrgan judicial durant l’any 2011. 

5é.- ATORGAMENT PRÒRROGA D’INICI D’OBRES, 
EXPEDIENT NÚM. 18/2010
S’acorda per unanimitat: 

Primer.- Atorgar una pròrroga d’inici de les obres empara-
des per la llicència urbanística núm. 18/2010 pel termini de sis 
mesos el qual finiria en data 18 de maig de 2012. 

Segon. Advertir al promotor que aquesta pròrroga es pot 
atorgar només per iniciar les obres i no s’aplica al termini 
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d’acabament que finalitza en data 18/11/2013 tal i com es 
preveia amb l’atorgament de la llicència corresponent.

6è.- ATORGAMENT PRÒRROGA DE FINALITZACIÓ 
D’OBRES EXPEDIENTS NÚM. 45/2006 I 46/2006
S’acorda: 

Primer.- Atorgar una pròrroga per l’acabament de les obres 
emparades per les llicències núm. 45/2006 i 46/2006 per un 
termini de 9 mesos a comptar des del finiment de la primera 
pròrroga, això és des del dia 25 de novembre de 2011 i la ma-
teixa, per tant, finalitzaria en data 25 d’agost de 2012. 

7è.- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS I 
BASES D’ACTUACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL 
SUD-2, AMPLIACIÓ DE “LES FERRERIES” DE 
CAMPLLONG I CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ. 
S’acorda per unanimitat: 

Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’estatuts i ba-
ses d’actuació del sector industrial SUD-2, Ampliació de “Les 
Ferreries” de Campllong. 

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 definitivament 
aprovats, notificant la decisió adoptada de manera individua-
litzada a les persones propietàries.

Tercer.- Aprovar la constitució de la Junta de Compensació 
del Pla Parcial urbanístic del sector SUD-2, Ampliació de “Les 
Ferreries” de Campllong, aportada en document públic núm. 
2.192 de data 28 d’octubre  de 2011 davant el Notari, Sr. Ra-
mon Coll Figa.

Quart.- De la constitució, els propietaris n’hauran de donar 
compte, mitjançant comunicació fefaent, a la resta de persones 
propietàries afectades, per tal que puguin adherir-se en el ter-
mini de 15 dies mitjançant un escrit adreçat al notari que hagi 
autoritzat l’escriptura de constitució, a fi que protocol·litzi o in-
corpori les adhesions que rebi. En la notificació s’haurà d’ad-
vertir 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 Compensació 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’entitats 
urbanístiques col·laboradores als efectes de la seva inscrip-
ció, adjuntant la documentació prevista a l’article 192 del 
RLUC.

Sisè.- Designar com a representant de l’Ajuntament a l’òrgan 
del consell rector de la Junta de Compensació al Sr. Lluís Frei-
xas i Vilardell, alcalde de l’Ajuntament de Campllong.

8è.- OBRES INSTAL.LACIÓ PLAQUES FOTOVOL-
TÀIQUES AL LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG. 
CONTRACTACIÓ.
S’acorda per unanimitat: 

PRIMER. Portar a terme instal·lació de plaques fotovol-
tàiques a l’edifici “Local Social” del municipi de Campllong 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el con-
tractista  ARCADI PLA, SA, per un import de 5.365,28 € IVA 
inclòs. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’exe-
cució de l’obra amb càrrec a la partida 11.3.623  del Pressupost.

9è.- DESPATX ORDINARI

9.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde propo-
sa informar als assistents de la relació de les comunicacions 
rebudes per tal de que els reunits es donin per assabentats. 

9.2.- De l’escola Puig d’Arques del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya (NRE 1503 del dia 15 de 
novembre), informant de la celebració del 25è aniversari de la 
revista escolar EL PUNT I LA COMA (Núm. 100) de la qual volen 
fer una edició extraordinària per la qual cosa sol·liciten una 
subvenció. Els reunits es donen per assabentats i per unanimi-
tat acorden atorgar un ajut de 100 € amb la finalitat i destinació 
exposada.

9.3.- Del Consell Comarcal del Gironès – Àrea de Medi Am-
bient (NRE 1362 del dia 17 d’octubre), informant dels nous 
preus del servei de Recollida de poda i restes vegetals a la 
comarca, per a la instal.lació d’un contenidor tipus banyera 
de 5 a 9 m3 amb servei de recollida setmanal i trasllat de 
les restes vegetals a una planta de tractament per a la seva 
transformació en compost. El preu és de 28,35 €/servei. 
Els reunits es donen per assabentats i per unanimitat acor-
den sol·licitar un servei en època de poda i informar-ne als 
veïns. 

9.4.- Vist l’escrit tramés per la Delegació Territorial del Go-
vern – Servei Territorial del Joc i d’Espectacles (NRE 1365 del 
dia 19 d’octubre), informant de la necessitat de comunicar els 
dies de realització del Joc de la Quina al municipi i recordant 
les condicions que cal complir. 

Els reunits es donen per assabentats i per unanimitat acorden 
comunicar que els dies de la Quina de Campllong serà el 25 i 
26 de desembre i 6 de gener. 
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9.5.- En el present punt el Sr. Alcalde fa referència al servei 
de transport gestionat per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat 
– ATM i proposa als assistents l’aprovació de dos reclamaci-
ons referents al servei: 

1. El compliment estricte dels horaris, de cap manera es pot 
tolerar que els autobusos passin amb horari avançat, i no facin 
recés a la parada fins a l’hora, i en canvi ho fan a Riudellots.  

2. Nova parada a dalt la pujada al trencant de la Selvatana, 
aquesta parada facilitaria als possibles usuaris del veïnat de Can 
Canyet, i rodalies l’accés al transport públic, i el cost es nul.
Els reunits per unanimitat acorden fer tramesa de la queixa 
indicada a l’ATM.

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

1r.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSI-
ONS DELS DIES 24/10/2011 i 27/10/2011
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
24/10/2011 i 27/10/2011. 

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

Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acorden 
d’adreçar la comunicació proposada pel naixement de: VPB 

El Sr. Freixes comenta la reunió mantinguda el proppassat dia 
18 amb el Sr. Albert Ballesta Tura i Subdirecció Territorial d’In-
terior a Girona així com la reunió mantinguda el dia 2 amb el 
Sr. Xavier Gomez Martin, intendent en cap de l’ABP Gironès 
-Pla de l’Estany.

El Sr. Alcalde també comenta la reunió mantinguda aquesta set-
mana de la Mancomunitat de la Conca de l’Onyar, en la qual tam-
bé varen assistir-hi els regidors Xavier Codina i Àlex Carrera.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El Regidor Sr. Codina fa esment a la visita realitzada al Centre 
de dia el Lliri Blau ubicat en el terme municipal de Riudellots 
de la Selva en motiu de la seva presentació als municipis que 
hi col·laboren.

4t.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SA-
LUT DE L’EXECUCIÓ D’OBRES D’AMPLIACIÓ DE 
L’ÀREA ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT 
DE CAMPLLONG. 

S’aprova per unanimitat, aprovar el Pla de Seguretat i Salut, 
informat favorablement per el coordinador de les obres d’ade-
quació de l’antiga rectoria com a d’AMPLIACIÓ DE L’ÀREA AD-
MINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG.

5è.- APROVACIÓ DENOMINACIÓ D’UNA VIA PÚBLICA. 
S’aprova per unanimitat,

PRIMER. Aprovar la denominació del CARRER DE LA FIRA 
de la via de nova creació que va del carrer de l’església, a la 
llar d’infants (entre el pavelló i el Local Social), per millorar la 
localització d’immobles en el municipi de Campllong, els quals 
serveixen per a múltiples actes o serveis dels veïns.  

SEGON. Aprovar la numeració en aquest nou carrer tal com 
estableix el plànol que s’adjunta al present acord (els nombres 
parells al nord i els senars a sud).

6è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA DE LA NÚM. 130/2011 A LA 140/2011 AMB-
DUES 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. 130/2011 a 140/2011 ambdós inclosos.  

Núm.: 130/2011
Ref.: Reclamació de marcar un camí antic al Pla urbanístic re-
alitzada per JRV.

Núm.: 131/2011
Ref.: Permuta camí de Can Guitó al Mas Canyet  

Núm.: 132/2011
Ref.: Trasllat informe jurídic sobre la instal·lació de pistes de 
pàdel en zona d’equipaments municipals de Campllong. 

Núm.: 133/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 38/2010 – tan-
cament garatge 

Núm.: 134/2011
Ref.: Trasllat informe tècnic suspensió llicència exp. 23/2011

Núm.: 135/2011
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 36/2005, per a la construcció d’una nau industrial 
sense ús específic

Núm.: 136/2011
Ref.: Requeriment legalització activitat que es desenvolupa 
sense llicència al carrer Feixes Magres, 13 del Polígon Indus-
trial Les Ferreries de Campllong. 
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Núm.: 137/2011
Ref.: Requeriment legalització activitat que es desenvolupa 
sense llicència al carrer Camí de Fornells, 9 del Polígon Indus-
trial Les Ferreries de Campllong. 

Núm.: 138/2011
Ref.: Trasllat informe tècnic al promotor referent al projecte 
d’execució de variant línia M.T. 25 kV aèria/subterrània “cir-
cumgir2” entre derivació CD GE48899 i a seccionador S8776 
amb entrada/sortida a nou C.D. 67430 “rotonda Cal Peó” a fi 
de posar en coneixement els condicionants que s’hi detallen i 
aporti els documents que, igualment s’hi especifiquin

Núm.: 139/2011
Ref.:  Pagament de les factures emeses per diversos conceptes.  

Núm. 140/2011
Ref: Nomenament d’habilitació de funcionària com a secretà-
ria accidental

7è.- MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL 
CATALÀ
S’aprova per unanimitat: 

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una 
llei de finances locals que suposi una millora en el finançament 
dels governs locals.

Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en la pe-
tició d’un pacte fiscal, en la línia del concert econòmic, que 
suposi una millora en el finançament de Catalunya i també dels 
governs locals.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2011

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA 24/11/2011
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 24/11/2011.

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

Els reunits manifesten conformitat i, per unanimitat, acorden d’adre-
çar la comunicació proposada pel naixement de: GLLB i BBB 

El Sr. Alcalde es refereix al recent traspàs del Sr. AC, els re-
gidors presents en l’acte acorden transmetre als familiars el 
sincer condol de la Corporació junt amb la manifestació de 
sentiment i respecte.

El Sr. Alcalde vol fer constar l’acte d’inauguració de l’ampliació del 
Local Social i de la Llar d’infants de Campllong que va tenir lloc el pas-
sat dissabte 17 de desembre que va comptar amb la presència del 
President de la Diputació Sr. Jaume Torramadé i el Director General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, Sr. Joan Cañada, 
així com el President del Consell Comarcal del Gironès, Alcaldes veïns, 
representants de l’empresa constructora, veïns del municipi i usuaris 
de la Llar d’infants i del Local Social.  L’acte va consistir en una breu 
recepció de les autoritats a l’Ajuntament, un tall de cinta davant la llar 
d’infants, visita a les instal·lacions, parlaments i actuacions diverses a 
la nova sala del Local Social i un aperitiu popular.  

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El Sr. Àlex Carrera, fa referència a l’inici del Casal de Nadal per 
a nens de 3 a 12 anys i que tindrà lloc els dies laborables del 23 
de desembre al 5 de gener. Actualment hi ha 12 nens inscrits. 

El Sr. Joan Gumbau vol fer constar l’agraïment del Consistori als par-
ticipants a la Setena Marxa Popular i a la jornada de portes obertes 
del Museu del Camp del 19 de novembre passat que, tot i la previsió 
de mal temps que hi havia van venir a gaudir dels actes. Fer constar 
que la “Castanyada popular” sí que es va haver de suspendre a la 
tarda i deixar-la per una setmana més tard a causa del gran aiguat 
que va causar una petita inundació al pavelló esportiu. Transmetre el 
sincer agraïment a totes les persones que van ajudar a netejar-lo. 

Fer constar que Dipsalut ja ha senyalitzat els itineraris Saludables. 
Els itineraris Saludables són recorreguts que transcorren tant per 
dins del nucli urbà com pels afores per facilitar l’acció de caminar, 
els usuaris tenen l’opció de triar entre els recorreguts més curts 
o els més llargs en funció de la seva forma física i que la mateixa 
administració ha instal·lat un desfibrilador situat a la paret exterior 
del pavelló esportiu que s’inclou dins el programa “Girona territo-
ri cardioprotegit” i suposa la implantació d’una xarxa de desfibril·
ladors automàtics, d’accés lliure amb l’objectiu és poder intervenir 
ràpidament en el cas que una persona pateixi una aturada cardíaca. 
Amb aquesta iniciativa, s’aspira a reduir entre un 25 i un 30% la 
mortalitat per causa de la mort sobtada.

Per acabar, pren la paraula la regidora Sra. Roser Freixas, co-
mentant que les activitats organitzades a Campllong amb mo-
tiu de la Marató de TV3 que van tenir lloc el passat diumenge 
dia 18 de desembre van ser un èxit i es van recaptar 1.350 € 

4t.-  EXPEDIENT APROVACIÓ DEFINITIVA OR-
DENANCES FISCALS MUNICIPALS.
S’aprova per unanimitat, donar-se la corporació per assa-
bentada de que resta elevat a definitiu l’acord d’aprovació 
provisional adoptat en sessió de 22 de setembre de 2011, de 
conformitat amb allò disposat per l’article 17.3 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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5è.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 4/2011. APROVACIÓ PROVISIONAL
S’aprova per unanimitat,

PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient d’habilitació de crèdits pressupostaris núm. 4/2011, a finançar amb càrrec al romanent 
de tresoreria, nous i majors ingressos i anul·lació i baixes de crèdit i , segons el resum següent:

1.- DESPESES

1.1.- CRÈDITS EXTRAORDINARIS QUE CAL HABILITAR:

PARTIDA CONSIGNACIÓ-
NECESSÀRIANúm Denominació

                    Despeses de capital

11.3.479 Transferències corrents a empreses privades 21.680

TOTAL 21.680
          
1.2.- CRÈDITS A SUPLEMENTAR:

PARTIDA

Núm. Denominació Consignació Augment Cons. Final

                       Despeses ordinàries

11.1.210 Infraestructures i béns naturals 26.250 6.300 32.550

11.9.212 Edificis i construccions 8.800 2.500 11.300

11.1.213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 2.875 5.000 7.875

11.9.213 Maquinària i instal. edificis mun. 10.050 3.700 13.750

11.9.214 Material de transport 600 600 1.200

11.1.215 Mobiliari i estris 4.900 1.000 5.900

11.9.216 Manteniment equips informàtics 2.500 1.000 3.500

11.9.220 Material d’oficina 3.400 800 4.200

11.9.221 Subministrament de serveis i altres 45.100 2.500 47.600

11.9.226 Despeses diverses serveis gen. 6.649 5.300 11.949

11.1.227 Treballs empreses i professionals - Benestar comu. 23.100 5.200 28.300

11.9.227 Treballs empreses i professionals - Serveis generals 41.850 6.600 48.450

11.0.310 Interessos préstecs 6.400 1.100 7.500

11.2.480 Transf. corrents a famílies i institucions sense lucre 14.200 500 14.700

                       Despeses de capital

11.9.626 Adquisició maquinari i programari 4.000 575,56 4.575,56

TOTAL 200.674 42.675,56 243.349,56

1.3.- CRÈDITS A ANUL·LAR:

PARTIDA IMPORT

Núm. Denominació

                    Despeses de capital

11.1.609 Tanca pou municipal 4.000

11.4.610 Ruta verda Bruguera 4a fase 35.000

11.4.627 Xarxa fibra òptica 100.000

TOTAL -139.000
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1.4.- CRÈDITS A MINORAR:

PARTIDA

Núm. Denominació Consignació Minoració Total

                      Despeses ordinàries

11.9.120 Retribucions bàsiques 12.600 3.700 8.900

11.9.121 Retribucions complementàries 19.000 3.000 16.000

11.9.131 Retribucions a personal laboral eventual 41.100 8.000 33.100

11.9.160 Seguretat social 42.800 4.000 38.800

11.9.162 Despeses socials personal 1.700 1.000 700

11.4.210 Camins veïnals i recs 4.810 3.600 1.210

11.3.221 Suministrament productes fàrmacs i material sanitari 2.000 1.000 1.000

11.9.222 Comunicacions 9.800 1.500 8.300

11.9.225 Taxes entitats locals 10.000 1.000 9.000

11.3.226 Despeses diverses culturals 200.050 6.500 193.550

11.9.233 Indemnitzacions a membres de la corporació. 15.900 2.300 13.600

11.9.240 Despeses publicacions 5.600 1.800 3.800

11.1.250 Treballs altres administracions - Serveis generals 13.800 2.300 11.500

11.3.250 Treballs altres administracions - Sanitat 4.100 2.100 2.000

11.9.250 Treballs altres administracions - Assistència tècnica 25.300 16.100 9.200

11.9.463 Transferències  corrents a mancomunitats 5.100 2.100 3.000

11.0.913 Amortització crèdits 72.000 800 71.200

                       Despeses de capital

11.3.623 Instal·lació plaques solars i cambres frigorífiques 17.967,37 6.222,59 11.744,78

11.9.623 Adquisició maquinària i utillatge 14.300 5.762,66 8.537,34

TOTAL 517.927,37 -72.785,25 445.142,12

 
TOTAL MODIFICACIONS DESPESES: -147.429,69

2.- INGRESSOS
 
2.1.- ANUL·LACIONS:

CONCEPTE  
IMPORTNúm. Denominació

                      Ingressos ordinaris

11.39710 Aprofitament urbanístic 33.500

11.45050 SOC - Subvenció pla ocupació 14.468,92

                      Transferències de capital

11.60000 Venda terrenys industrials 126.802,50

11.75050 Generalitat, subvenció xarxa fibra òptica 71.255,98

TOTAL -246.027,40
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2.2 CRÈDITS A MINORAR:

PARTIDA

Núm. Denominació Previsió Liquidat Diferència

                      Impostos ordinaris

11.11300 IBI urbana 174.800 154.800 20.000

11.11600 Impost increment valor terrenys 8.000 100 7.900

11.13000 Impost Activitats Econòmiques 62.000 57.000 5.000

11.33300 Aprofitament domini públic empresa telecomunicacions 2.000 100 1.900

11.39211 Recàrrec apremi 3.000 2.000 1.000

11.39902 Ingressos diversos - Festa Major 31.000 25.000 6.000

11.39904 Ingressos diversos - Llar de jubilats 20.600 14.100 6.500

11.45000 Fons Català Cooperació 48.500 43.300 5.200

11.46101 Diputació, sub. Fira Primavera 20.000 12.000 8.000

11.46103 Diputació, subv. materia forestal 3.000 1.200 1..800

11.46104 Diputació, fons subvenció cultural 4.000 2.800 1.200

11.46105 Diputació, subvenció per a obres de reparació 10.000 4.100 5.900

TOTAL 386.900 316.500 -70.400

 
2.3 MAJORS INGRESSOS:

PARTIDA

Núm. Denominació Previsió Liquidat Excés

                      Ingressos ordinaris

11.29000 ICIO 44.000 54.000 10.000

11.32300 Altres serveis urbanístics 3.600 6.600 3.000

11.33200 Aprofitament domini públic empreses de serveis 21.000 41.000 20.000

11.339903 Ingressos diversos - Musicant 18.000 22.000 4.000

11.39906 Ingressos diversos - Casals 14.600 15.800 1.200

11.42000 Participació ingressos Estat 69.000 70.000 1.000

11.45081 Generalitat, subvenció Musicant 2011 3.000 4.000 1.000

                      Transferències de capital

11.76103 Diputació, subvenció noves tecnologies 2.000 2.322,30 322,30

TOTAL 175.200 215.722,30 40.522,30

2.4.- NOUS INGRESSOS:

PARTIDA
CONSIGNACIÓ 

Núm. Denominació

                   Ingressos ordinaris

11.46109 Diputació, subvenció per a sales de lectura 1.448

11.46110 Diputació, subvenció per al foment esport 1.000

                   Trasferències capital

11.76501 Consell Comarcal, subvenció per al marcador del pavelló 500

11.77000 Joaquim Albertí, aportació per al marcador del pavelló 500

11.7800 Associació Esportiva Campllong, aportació per al  marcador del pavelló 982,40

TOTAL 4.430,40
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TOTAL MODIFICACIONS INGRESSOS:  - 271.474,70 €

FINANÇAMENT QUE ES PRECISA:

- TOTAL MODIFICACIONS DESPESES :    -  147.429,69 €

- TOTAL MODIFICACIONS D’INGRESSOS:     - 271.474,70 €

Total FINANÇAMENT QUE ES PRECISA: 124.045,01 €

El romanent líquid de tresoreria afectat resultant de l’exerci-
ci anterior disponible és de 6.161,21 €, el qual es disposa en 
la seva totalitat per al finançament d’inversions de la present 
modificació.

El romanent líquid de tresoreria resultant de l’exercici anterior 
disponible actualment és de 121.736,15 €, del qual es disposa 
de 117.883,80 euros pel finançament de la present modifica-
ció, quedant un romanent de 3.852,35 euros.

6è.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 
19. APROVACIÓ PROVISIONAL
S’aprova per unanimitat, aprovar provisionalment la modi-
ficació de l’Ordenança fiscal núm. 19 Reguladora del Preu 
Públic per la utilització de les sales i dependències muni-
cipals, en el seu article 4t.- Quantia i en el seu article 5è.- 
Bonificacions.

7è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA DE LA NÚM. 141/2011 A LA 150/2011 
AMBDUES INCLOSES. 
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. 141/2011 a 150/2011 
ambdós inclosos.  

Núm.: 141/2011
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres ele-
ments del domini públic. Llicència d’obres exp. 9/2008, Refor-
ma i ampliació del mas Cardina 

Núm.: 142/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 26/2011 – 
Obertura cata i desmuntatge caixa BT existent (SCTA LOUIS 
VUITTON) 

Núm.: 143/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 25/2011 – Can-
vi teules taulat – mas Llop

Núm.: 144/2011
Ref.: Requeriment de la documentació per a l’obtenció de 
la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució.

Núm.: 145/2011
Ref.: Contractació administrativa Ajuntament  

Núm.: 146/2011
ref.:  Aprovació i pagament de despeses 

Núm.: 147/2011
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 21/2011 – Ober-
tura d’una rasa vorera per a la instal·lació d’una canonada per 
a la connexió a la xarxa de nous punts de subministrament.

Decret núm. 148/2011
Ref: Regularització de les signatures dels diferents comptes 
de l’Ajuntament de Campllong. 

Núm.: 149/2011
Ref.: Devolució fiança residus de la construcció de la llicència 
d’obres exp. 9/2008, reforma i ampliació del Mas Cardina

núm.: 150/2011
ref.:  Trasllat informe urbanístic referent normativa urbanísti-
ca per instal·lació benzinera 

8è.- MOCIONS URGENTS 

8.- MODIFICACIÓ REGLAMENT DEL CASAL DEL 
JUBILAT DE CAMPLLONG. APROVACIÓ INICIAL
S’aprova per unanimitat, aprovar inicialment les modificació 
del Reglament del Casal del Jubilat de Campllong en articles 
3 i 9 redactats. 
(Nota: El document es pot consultar íntegrament a la secció 
"L’Ajuntament" de www.campllong.cat.).

"ARTICLE 3. PERSONES USUÀRIES.

1.Poden utilitzar les serveis esmentats en l’article anterior totes 
les persones majors de 65 anys i jubilades. Tanmateix, el Consell 
de Govern d’acord amb l’Ajuntament, podrà establir restriccions 
en el nombre d’assistents per raons operatives, sense que això 
comporti cap tipus de discriminació personal o de grup.
 
2. S’estableixen els següents tipus de membres:
2.1. Membres de ple dret
2.2. Membres temporals
2.3. Membres excepcionals
2.4. Membres d’honor
2.5. Soci Amic
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3.2.1. Membres de ple dret
La condició d’usuari de ple dret s’atorgarà a tota persona de 
65 o més anys, jubilada i veïna de Campllong (inscrita en el 
padró municipal d’habitants), així com a aquella persona que 
justifiqui haver estat empadronat a Campllong per un període 
de 15 anys o més.
(..........................)

3.2.2 Membres temporals
La condició de membre temporal s’atorgarà a:

2.2.1. Els cònjuges i/o parelles de fet de membres de ple dret 
que no estiguin jubilades.

2.2.2. Persones de més de 65 anys encara en actiu.

2.2.3. Persones jubilades i cònjuges no residents en el muni-
cipi, però que siguin titulars d’un bé immoble a Campllong.

2.2.4. Persones en situació de prejubilació o jubilacions par-
cials reconegudes.

2.2.5 Tota persona jubilada que, sense estar empadronat, jus-
tifiqui la seva residència eventual a Campllong per un període 
no inferior a tres mesos de l’any. En aquest cas caldrà fer una 
petició formal i argumentada adreçada a la coordinació del ca-
sal, que li lliurarà el carnet acreditatiu un cop efectuats els 
tràmits adients.

2.2.6. Els progenitors dels residents empadronats a Campllong.

El carnet de membre temporal tindrà una vigència anual i cal-
drà renovar-lo a començament de cada any.

3.2.3. Membres excepcionals
(..............................)

3.2.4. Membres d’honor
(............)

3.2.5. Soci Amic
Tindran la condició de soci amic aquelles persones que siguin 
avalades per 2 socis antics.

Es consideren socis antics aquelles persones que tinguin l’an-
tiguitat de més d’un any com a soci.

Cada soci podrà fer un únic aval per exercici anual.”

I, l’article 9 quedarà redactat de la següent manera:

“ARTICLE 9. EL CONSELL DE GOVERN

El Consell de Govern és l’òrgan de coordinació i gestió de les 
activitats, així com de seguiment de tots aquells aspectes re-
ferits al funcionament quotidià de l’equipament.
 
9.1. COMPOSICIÓ
El Consell de Govern estarà format per:
 
a) Dos membres del Consistori, un dels quals serà membre de 
l’equip de govern i ostentarà el càrrec de president del Con-
sell en absència del President de la Corporació. L’altre regidor 
serà escollit entre els membres que no formin part de l’equip 
de govern del Ajuntament de Campllong.

b) Un/a coordinador/a d’activitats del casal, que actuarà com 
a Secretari/a del Consell de Govern.

c) Un/a assessor/a tècnic/a de serveis socials del Ajuntament 
o del organisme que exerceixi el servei per delegació.

d)  L’alcalde de la Corporació. Aquest tindrà la potestat faculta-
tiva d’assistència a totes les reunions, i en el cas d’assistir-hi, 
aquest assolirà la presidència de les mateixes.

e) Cinc vocals escollits per elecció entre els usuaris de ple 
dret, un dels quals ostentarà el càrrec de president adjunt. 
L’elecció d’aquest càrrec s’efectuarà per majoria qualificada 
entre els membres presents del Consell de Govern. La renova-
ció del president adjunt s’efectuarà d’acord allò establert en el 
punt 9.4.- Dels Vocals i la seva elecció.

En falta del President de la Corporació i el regidor del Consis-
tori que formi part de l’equip de govern, la persona designada 
com a president adjunt exercirà les funcions de President.

Aquests vocals seran els portaveus dels usuaris del casal dins 
el Consell de Govern.

El vot de qualitat el tindrà aquell que ostenti la presidència en 
el moment de la celebració de la reunió.

9.2 FUNCIONS
(........................)"

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE GO-
VERN DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2011

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 17 DE NO-
VEMBRE DE 2011
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
17/11/2011
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2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES
La Junta de Govern acorda: 

2.1.- Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase 
ADO) de la relació de despeses indicades a la llista per im-
port de  20.127,23 €

2.2.- Igualment, se sotmet a consideració dels regidors el 
següent pagament: 

- Consell Comarcal del Gironès (NRE 1639 del dia 16 de 
desembre), d’import 1.500 € corresponent a l’aporta-
ció anual al conveni de turisme segons l’acord de Ple del 
16/12/2010. 

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

EXP. NÚM. 27/2011
Promotors: Sr. JSM
Obres autoritzades: construcció d’una tanca de malla a l’inte-
rior de la finca Mas Mingo
Emplaçament de les obres: Veïnat de les Ferreries, 3
Liquidació de l’impost sobre construccions, obres i instal-
lacions: 311,38 €
Fiança de domini públic: 300 €

4t.- SUBVENCIONS DIVERSES.  SOL·LICITUDS I 
ALTRES TRÀMITS.
Els reunits acorden acceptar les següents subvencions: 

1. Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions institucionals de la Generalitat de Ca-
talunya (NRE 1666 del dia 19 de desembre), concessió d’una 
compensació per abonar retribucions a càrrecs electes d’im-
port 9.299,04 €

2. De DIPSALUT (NRE 1595 del dia 2 de desembre), Atorga-
ment d’una subvenció d’import 697,78 €, per la lluita i control 
integral de plagues urbanes 2011 (rosegadors).

3. De DIPSALUT (NRE 1664 del dia 16 de desembre), de con-
cessió d’1 desfibrilador fix. 

5è.- CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT. PRO-
GRAMA PT04 AVALUACIÓ I CONTROL DE QUALI-
TAT DE L’AIGUA A L’AIXETA DEL CONSUMIDOR. 
CANVI DE PUNTS DE PRESA DE MOSTRES. 
Els reunits acorden, sol·licitar un canvi d’un dels punt de recollida 
de mostres d’aigua per a al seu control: Donar de baixa el punt 

“Embotits La Selva” i donar d’alta el punt “Nau municipal” situa-
da al carrer de la Riera, 4 del Polígon Industrial Les Ferreries.  

6è.- ESCOLA ALDRIC I ESCOLA PUIG D’ARQUES. 
ATORGAMENT SUBVENCIÓ.
Vistos els escrits tramesos per part de l’Escola Aldric i de l’Es-
cola Puig d’Arques de Cassà de la Selva, sol·licitant un ajut eco-
nòmic per poder afrontar les despeses ordinàries; els reunits 
aquí acorden: atorgar amb la finalitat exposada un donatiu per 
un import de 150 € a cadascuna de les escoles esmentades. 

7è.- AMPA DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SE-
CUNDÀRIA DE CASSÀ. ATORGAMENT SUB-
VENCIÓ.
Vist l’escrit tramès per l’Ampa de l’Institut d’Educació Secun-
dària de Cassà de la Selva (NRE 1572 del dia 29 de novembre), 
sol·licitant un ajut econòmic per afrontar les despeses ordinà-
ries corresponents a: fons  per la biblioteca, revista escolar, 
activitats culturals, etc. els aquí reunits acorden atorgar amb la 
finalitat que s’ha exposat un donatiu per un import de 150 €.

8è.- CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE 
SUPERMERCAT – COMERÇ UBICAT AL LO-
CAL SOCIAL DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG. 
CONVOCATÒRIA CONCURS PÚBLIC I INICI 
EXPEDIENT.
Els reunits acorden: 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per la conces-
sió demanial del servei de supermercat-comerç, mitjançant la 
forma de diversos criteris d’adjudicació, i obrir el procediment 
obert d’adjudicació del contracte.  

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives parti-
culars i el de prescripcions tècniques que han de regir tant 
la contractació, com la pròpia concessió i que s’adjunta, com 
annex, a la present proposta.

Tercer.- Publicar la licitació mitjançant un anunci al Butlletí 
Oficial de la Província (BOP) i, simultàniament, publicar-ne 
els plecs aprovats al perfil del contractant de la pàgina web 
de l’Ajuntament de Campllong (www.campllong.cat), per bé 
que, si contra aquests plecs es formulen reclamacions, els 
tràmits de la convocatòria s’interrompran el temps que si-
gui necessari per la resolució corresponent.

9è.- DESPATX ORDINARI
9.1.- En el present punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde proposa 
informar als assistents de la llista de comunicacions rebudes 
per tal que tots els aquí reunits se’n donin per assabentats. 
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ACTUACIONS DIVERSES
Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2011 
s’han realitzat petites actuacions destinades a millorar els 
equipaments i instal·lacions municipals, algunes amb l’ob-
jectiu de garantir la seguretats dels veïns de Campllong. 
Concretament, es va senyalitzar la nova entrada del Local 
Social, a la façana nord, mitjançant un vinil col·locat a la 
porta (foto 1). 

També es va fer el trasllat de les bústies dels habitatges 
dels veïnats a la planta semi-soterrani de l’ampliació del Local 
Social, a sota de la Llar d’Infants (foto 2). A finals d’octubre es 
van arranjar els nous degoters de la coberta del pavelló es-
portiu i es va arreglar la barana de la riera de Campllong que 
hi ha a la vorera del carrer Església, a l’alçada dels habitatges 
socials (foto 3). Se n’ha augmentat l’alçada per tal de donar 
compliment a la normativa.

Durant el mes de novembre es van instal·lar nous baixants 
de coure al Local Social (foto 4). També es va pavimentar un 
tram de vorera del carrer de la Rectoria (foto 5), a la zona de 
la pista esportiva i de la Casa Consistorial, per facilitar l’accés 
a les oficines municipals i al consultori mèdic.

El mes de desembre també es va pavimentar un tram de 
vorera del carrer Església (foto 6) per garantir la correcta con-
nexió entre el carrer de la Fira i les escales d’accés al Local 
Social. 1 4

2 3

5 6
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A finals de novembre es varen iniciar les obres d’adequació 
de la Rectoria per ampliar l’àrea d’administració de la Casa 
Consistorial de Campllong. 

Les obres que s’estan realitzant consisteixen en l’adequació 
de la Rectoria per a la disposició de tres noves sales a la planta 
primera per a l’administració de l’Ajuntament i 
un accés mitjançant una escala de cargol a les 
golfes, que s’adaptaran com a arxiu. 

També s’instal·larà un ascensor adaptat 
a l’entrada de l’edifici, per suprimir les bar-
reres arquitectòniques existents actualment 
i, al mateix temps, aconseguir racionalitzar la 
distribució final de la planta primera. Es crea-
rà una nova comunicació entre els costats est 
i oest de l’edifici.

L’estructura distributiva final s’organit-
za a partir d’una sala central on es situen 
l’escala, l’ascensor i els espais de recepció 
i distribució a cada planta. S’ha considerat 
que aquest esquema és adequat funcional i 
estèticament. L’ampliació dels espais d’admi-
nistració permetrà donar resposta a les ne-
cessitats actuals.

ADEQUACIÓ DE LA RECTORIA PER A AMPLIACIÓ DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ
Respecte a l’exterior de l’edificació, a la façana sud s’ha 

projectat un balcó per aconseguir una protecció als agents at-
mosfèrics de la porta d’entrada i per augmentar el caràcter 
simbòlic de la façana. També es refarà el tancament de la fa-
çana est de la sala més gran de planta baixa.

INSTAL·LACIÓ D’UN 
DESFIBRIL·LADOR
El proppassat 21 de desembre, l’Organisme 
de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) va instal·lar-nos una Columna de 
Rescat Cardíac (CRC) al nostre municipi. Con-
cretament, la van instal·lar propera a la porta 
d’entrada del pavelló esportiu, al carrer de la 
Fira ja que es considera una bona ubicació, 
atès que és propera als equipaments munici-
pals (Pavelló esportiu, Local social, Llar d’in-
fants, Consultori mèdic i oficines municipals).
Aquesta Columna de Rescat Cardíac està for-
mada per 3 elements: el desfibril·lador, la ca-
bina de control i la columna informativa.

Prèviament a la instal·lació d’aquest equi-
pament, es va haver de construir una base de 
formigó per tal de disposar d’una superfície 
anivellada per permetre la subjecció de la 
columna, es va instal·lar una xapa galva per 
poder recolzar correctament la columna a la 
paret, es van fer les actuacions necessàries 
per garantir el subministrament elèctric a 
l’equipament i es van col·locar dues pilones 
de fusta a la part frontal per evitar les topa-
des dels vehicles amb la columna. Actuació prèvia a la instal·lació El desfibril·lador



22
El gra i la palla

La vida del poble Obres i gestió municipal

RECOLLIDA I CONDUCCIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS DE L’EXPLANADA AL 
COSTAT DEL PAVELLÓ I DE LA LLAR D’INFANTS
S’ha construït una arqueta a l’explanada que hi ha a continuació del Pavelló esportiu i de la Llar d’Infants, al costat del mur del pati 
de la Llar d’infants per tal de garantir la correcta evacuació de les aigües pluvials que s’hi acumulaven en dies de fortes pluges. 
L’arqueta s’ha connectat a la xarxa municipal d’aigües pluvials que discorre pel carrer de la Fira, executada recentment, juntament 
amb les obres d’ampliació del Local Social.

També s’han conduït les aigües pluvials que s’acumulaven a la façana lateral del pavelló mitjançant la construcció d’un paviment 
de formigó que les condueix fins a la canonada, de nova instal·lació i que les canalitza fins al rec.

CONNEXIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 
DEL PAVELLÓ ESPORTIU A LA XARXA 
MUNICIPAL DE SANEJAMENT
El mes de desembre s’han fet 
les actuacions per tal de con-
nectar les aigües residuals del 
pavelló esportiu a la xarxa mu-
nicipal de sanejament que dis-
corre pel carrer de la Fira, exe-
cutada recentment, juntament 
amb les obres d’ampliació del 
Local Social.

Aquestes aigües residuals 
es  depuraven a una fossa sèp-
tica al costat del pavelló però 
amb aquesta obra la fossa 
sèptica ha quedat anul·lada.

CONSTRUCCIÓ D’UN ALTELL AL 
MAGATZEM MUNICIPAL

Les obres al magatzem municipal, ubicat al carrer de 
la Riera, núm. 4 del Polígon Industrial Les Ferreries, 
consisteixen en la construcció d’un altell de 438,83 
m2 de superfície útil diàfana, format amb elements 
prefabricats de formigó. Els acabats interiors són de 
formigó prefabricat vistos. La capa de compressió de 
formigó del sostre de l’altell és amb acabat lliscat. 
Les instal·lacions segueixen el mateix criteri de la nau 
existent i es plantegen com una ampliació. L’escala 
d’accés a l’altell és d’estructura de perfileria oberta 
d’acer laminat i planxa doblegada, del mateix mate-
rial, tot amb acabat galvanitzat. Aquesta escala s’ha 
adaptat per permetre compartir ús d’accés amb l’es-
tructura de recreació del molí fariner que es preveu 
instal·lar-hi en un futur.
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LOCAL SOCIAL
CURSOS I ACTIVITATS

Aquests tres últims mesos dins el Local Social 
no hi ha hagut gaire moviment pel que fa a sor-

tides  i excursions. El nostre dia a dia s’ha basat 
ens els cursos realitzats dins el centre. En aquesta 
edició d’El Gra i la palla us volem presentar quina 
és aquesta rutina de cursos i activitats i animar-
vos a participar en alguna de les activitats que 
us plantegem i a les quals encara esteu a temps 
d’inscriure-us-hi.

Els dilluns al Local són totalment tranquils, no hi ha gaire activitat 
i, per tant, és un bon dia per estudiar i poder concentrar-se. Tot 
i això, a partir de 2/4 de 9 del vespre s’inicia el curs de balls de 
saló, un bon exercici per fer moure l’esquelet i riure a ple pulmó. 

Els dimarts, en canvi, són frenètics; es comença tant l’anglès 
infantil com les classes de repàs i duren fins a 2/4 de 7 i 2/4 de 
8 respectivament. Seguidament, s’inicien les classes d’anglès de 
continuació per a persones amb interès cultural i amb un nivell 
bàsic de l’idioma. Aquesta classe finalitza a les 8 del vespre i en-
llaça amb la següent que també fomenta l’anglès però en aquest 
cas, de conversa. A més, es fa el curs d’iniciació a la informàtica, 
de 8 a 10 del vespre on s’aprèn una mica més sobre les noves 
tecnologies.

Els dimecres que no hi ha ball de jubilats, també són força 
tranquils, perquè quan n’hi ha, amb la música tant alta, és difí-
cil concentrar-se. Els dijous tornem a tenir activitat: es tornen a 
fer classes de repàs de les 5 a 1/4 de 7, els jubilats fan classes 
d’informàtica de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre en aquest curs 
aprenen a interactuar amb l’ordinador i fins i tot entren a les no-
ves xarxes socials!

Els divendres a la tarda pel local passen molts nens. A 1/4 de 
6, els més petitons (d’uns 6 anys) fan una classe d’iniciació a la 
música. Seguidament, els infants més grans (7 anys) fan la classe 
de sensibilització. I per últim hi ha dos alumnes de sensibilització 
que fan classe particular de piano!  A 1/4 de 8 s’inicia la classe set-

manal de ioga, a 2/4 de 9 s’inicia l’assaig dels timbalers i grallers 
del poble i a 2/4 de 10, es fa una classe molt moguda de Country.

A part d’això, durant aquests tres mesos també hem fet un 
curs de defensa personal per a dones d’allò més interessant. To-
tes hem après a utilitzar noves tècniques molt senzilles per a po-
der-nos sortir de possibles situacions complicades. Us convidem 
a provar-lo si se’n fa un altre.

Bé, aquí ho teniu, el dia dia del Local Social, us animem doncs, 
a provar i apuntar-vos a alguna activitat que us faci el pes i que 
penseu que us podria agradar! Us hi esperem a tots!

Moment del curs de defensa personal

LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG
BALANÇ DEL TRIMESTRE

Ja ha passat un trimestre i en aquest temps hem 
après moltes coses i hem fet un munt d’activitats.

Durant la tardor, els més grans vam anar d’excursió pel poble 
per veure com canvien de color les fulles dels arbres i, fins i tot, 
a vegades cauen! També, amb els més petits de l’escola, vam 
fer moltes activitats i tallers d’experimentació relacionats amb 
aquesta estació de l’any. 

Poc a poc va començar a arribar la fred i les pluges i les 
senyoretes ens van explicar que tot això passava perquè l’hivern 
estava arribant i amb aquest, el Nadal! Per Nadal vam decorar 
les classes amb boles de cotó, vam pintar els vidres, etc. A més, 
ens vam vestir de pare Noel i ens vam tirar una fotografia per 
regalar als pares. Tothom ens deia que estàvem tant guapos...

Durant aquests dies de Nadal ens va visitar un ajudant del 
Patge Reial que ens va portar unes cartes per poder escriure tot 
allò que volíem demanar als Reis Mags de l’Orient, i així portar-la 
el dia 1 de gener al Patge Reial de Campllong!

Demostració dels professors
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AMPA DE LA LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG
CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Aquest any els més menuts de Campllong van inaugurar la Llar d’Infants del poble i juntament amb ella es va 
constituir l’AMPA, o el que és el mateix, Associació de Mares i Pares dels Alumnes de la Llar. Aquesta associació 

està formada per mames i papes molt il·lusionats de ser els primers en participar en aquest projecte tan privilegiat 
que és la nostra bonica  escola bressol, feta a mida per als nens i nenes del nostre petit municipi.

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre que permet participar en les activitats que desenvolupen els nostres fills a la Llar i que 
serveix d’intercomunicador entre el centre i els pares i mares.  A partir d’una quota anual per família aconseguim un pressupost amb 
el qual organitzem diferents esdeveniments. De moment, ja ens hem estrenat participant en la Castanyada i organitzant activitats de 
Nadal,  com  la visita de l’ajudant del Patge Reial i l’arribada del Tió a la Llar.

I per altra banda, com que la quota que es paga no dóna per fer gaire coses i tenim ganes de fer-ne moltes i maques, ens hem animat 
a fer activitats per recaptar fons i completar així 
el pot de què disposa l’Associació. Com molts ja 
sabeu, per Nadal vam sortejar una panera de pro-
ductes, alguns molt propis de la nostra terra grà-
cies a la col·laboració d’alguns vilatans als quals 
aprofitem per agrair-los l’ajuda.  I pròximament 
es posarà a la venda un calendari amb fotos dels 
petits i petites de la llar que hem fet amb molta 
il·lusió i que de ben segur que a molts us agradarà 
de tenir penjat a casa vostra. 

I de moment això és tot. Ara aquesta petita 
gran família que és l’Associació ja pensa en orga-
nitzar altres esdeveniments varis juntament amb 
el fantàstic equip de la llar que són les nostres se-
nyoretes. Aprofitem per dir-vos que estem oberts 
a qualsevol proposta que se us pugui ocórrer. Així 
doncs, entre tots farem gaudir de valent els més 
menuts del poble!!! Fins aviat!!!

Una altra sorpresa que vam tenir els nens i nenes de la llar 
d’infants de Campllong va ser la visita inesperada del Tió que 
ens va tocar el timbre. De seguida li vam obrir la porta i li vam 
posar una manta per sobre perquè tenia molta fred. Durant 
dues setmanes el vam cuidar i li vam donar de menjar cada 
dia. I l’últim dia d’escola, el vam fer cagar i ens ho vam passar 
molt i molt bé!

Ara ja han passat les festes de Nadal i hem tornat a l’escola 
molt contents i amb moltes ganes de treballar i aprendre coses 
noves. A més, les senyoretes ens van explicar que havien comen-

çat alumnes nous i que els havíem d’ajudar a adaptar-se i ense-
nyar-los que a la llar d’infants ens ho passem d’allò més bé!

Ja veieu quantes coses ens han passat aquest trimestre però 
esperem poder-vos-en explicar moltes més!
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CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
RESUM OCTUBRE - DESEMBRE

Aquests mesos els avis hem estat molt mandro-
sos. Ningú no volia sortir de casa tot i no fer gaire 

fred, però és que es fa fosc tant d’hora! Tot i que 
durant els mesos d’octubre, novembre i desembre es 
van preparar excursions i activitats per a nosaltres, 
no es van poder efectuar per manca de gent. Ningú 
no s’apunta a una excursió amb bon beure i menjar?

Tot i això no ens vam perdre quatre coses molt importants: 

1. La jornada de vacunació contra la grip, ja que per co-
mençar ens hem de cuidar la salut per procurar estar bons per 
Nadal i poder menjar molts torrons! 

2. La xerrada d’uns nous flams que fan tenir una salut de 
ferro a tothom qui els pren. Un noi molt simpàtic va venir un 
dimarts i ens els va deixar tastar i ens en va fer una xerrada 
del tot productiva on ens explicava que el seu nou producte re-
alitzat amb clara d’ou, que tenia tot de fins medicinals i estava 
presentat en forma de flam. A tots ens va fer el pes com a me-
decina, ja que sempre serà més bo que una píndola, però com 

a postre no ens va acabar de convèncer ja que no era gaire 
dolç i, com ja sabeu, a nosaltres ens encanten els dolços. 

3. Els dimarts a la tarda a berenar, per omplir la panxa i aga-
far forces per l’endemà anar a ballar, això no s’ho salta ningú. 
I durant aquests tres mesos, els dimarts, també hem celebrat 
molts aniversaris i també naixements amb grans tiberis on fins 
i tot hi havia vi del bo i cava del millor! 

4. I sobretot, cal que us expliquem que vam fer el pessebre del 
Casal de Jubilats, aquest any premiat com un dels pessebres més 
tradicionals que hi ha hagut en el concurs que des de l’Ajuntament 

s’organitza cada any. El nostre pessebre 
aquest any gaudia de xais i gallines que 
menjaven blat de moro de veritat! 

Però com veieu, totes les activitats 
s’han quedat a casa i, per això, per aca-
bar el nostre escrit, a tots us volem pro-
posar i animar a venir a les excursions 
que organitza el nostre Casal de Jubi-
lats ja que tan poquets no ens podem 
moure gaire per falta de personal tot i 
les moltes ganes de visitar llocs, tastar 
cuines exquisides i conèixer curiositats.

COLLA GEGANTERA DE CAMPLLONG
LES ÚLTIMES TROBADES

Aquest últim trimestre la colla gegantera de 
Campllong ha fet  diferents actuacions. En les 

següents línies les repassem.

Al mes de setembre vam fer una  sortida al poble veí de Sant An-
dreu Salou. Juntament amb la colla del col·legi la Salle de Cassà 
de la Selva, vam fer una cercavila per celebrar la seva Festa Ma-
jor. També al mes de setembre vam ser convidats a la trobada ge-
gantera que es celebra cada any per la Festa Major de Riudellots 
de la Selva, on vam fer una cercavila pels carrers del poble i, tot 
seguit, s’hi va fer el ball de plaça amb totes les colles assistents. 
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L’AE Campllong (Associació Esportiva Campllong), 
és una associació sense finalitat de lucre i amb 

l’únic objectiu de promoure i impulsar l’activitat es-
portiva en el nostre municipi, per la qual cosa pensem 
que tots els campllonencs/ques haurien de tenir-ne 
coneixement. Teniu a la vostra disposició aquesta 
associació per a qualsevol iniciativa o pràctica es-
portiva que vulgueu dur a terme. D’aquesta manera 
esperem potenciar la pràctica de l’esport i ampliar 
les col·laboracions.

Actualment duem a terme el divendres d’esports (de 
2/4 de 6 a 7) per a nens i nenes a partir de 5 anys i 
amb un preu molt assequible de 20€ trimestrals, amb 
un remarcable èxit de participació, amb 7 nens i ne-
nes que cada divendres vénen a practicar un ampli 
ventall d’esports (tenis taula, bàdminton, futbol sala, 
bàsquet, handbol, atletisme, jocs varis… ) al polies-
portiu; convidem tots els nens i nenes que vulguin 
venir a provar que s’acostin al poliesportiu qualsevol 
divendres i sense compromís.

També cal remarcar l’estreta col·laboració amb 
el CTT Campllong, que participa a la categoria prefe-
rent de la província. Disputa els partits com a locals 
els divendres a partir de les 9 del vespre i hi podeu 

AE CAMPLLONG
LA NOSTRA ASSOCIACIÓ ESPORTIVA

gaudir de derbis com el Cassà, Vilablareix, AVAP de Girona... 
Actualment ocupen la 5a posició i aspiren a participar a la copa 
(la disputen els 4 primers classificats).

Per últim, parlem del nostre equip sènior masculí, que s’ha 
assentat a la zona mitja - alta de la classificació i amb el qual 
hem pogut vibrar d’algun bon partit com a locals, com el derbi 
contra el Riudellots, amb victòria final per 7 a 4. Els partits com 
a local es juguen el dissabte a 2/4 de 7  de la tarda i animem la 
gent a venir a donar suport a l’equip en un final de temporada 
que promet ser dur i emocionant.

Tothom qui vulgui promoure l’esport i tingui alguna iniciativa 
per fer a Campllong, que no dubti en posar-se en contacte amb 
l’Ajuntament. L’esport afavoreix la convivència, és sa i fa poble...

A l’octubre es va dur a terme la trobada de colles ge-
ganteres del Gironès i el Pla de l’Estany al municipi de Salt 
on vam poder compartir la cercavila amb un gran nombre 
de colles d’ambdues comarques.

Durant el mes de desembre, la Colla també va fer dife-
rents actuacions per acompanyar actes del nostre 
poble. Vam fer ballar el nostre gegant el dia que es 
celebrava la jornada de portes obertes del Museu 
del camp, el dia que es va celebrar la inauguració 
de la Llar d’infants i l’ampliació del Local social,  en 
el transcurs dels actes que es van dur a terme per 
recollir diners per la Marató de TV3 i, finalment, 
els nostres grallers i timbalers, aquesta vegada 
sense el gegant Quirze, van donar la benvinguda a 
Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient a l’arriba-
da al nostre poble.

Us informem també de la nova ubicació del ge-
gant Quirze. Fins ara estàvem acostumats a tro-
bar-lo a l’entrada del nostre Ajuntament però com 
que en el lloc on estava ubicat fins ara en aquest 
moments s’hi estan duent a terme obres per tal 

d’instal·lar-hi un ascensor, en Quirze, a partir d’ara, es-
tarà sobre l’escenari de la nova sala polivalent del Local 
social.

Des d’aquí us animem a acompanyar la nostra Colla ge-
gantera a les sortides que organitzem en els pobles veïns.
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INAUGURACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS I AMPLIACIÓ DEL LOCAL SOCIAL
DOS EQUIPAMENTS DE GRAN UTILITAT PER AL MUNICIPI

El dissabte, 17 de gener va fer-se la inauguració 
de la Llar d’infants i de l’ampliació del Local social 

amb un seguit d’actes protocolaris i festius. 

L’acte d’inauguració va comptar amb la presència del Presi-
dent de la Diputació Sr. Jaume Torramadé i el Director General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, Sr. Joan 

ITINERARIS SALUDABLES
Recentment s’han senyalitzat tres itineraris saludables. Els itineraris saludables són recorreguts que transcorren tant per dins del 
nucli urbà com pels afores per facilitar l’acció de caminar. Els usuaris tenen l’opció de triar entre els recorreguts més curts o els 
més llargs en funció de la seva forma física. Podeu trobar tota la informació en els panells ubicats al parc urbà de salut (darrera 
l’Ajuntament) des d’on s’inicien tots els recorreguts.

Cañada, així com el President del Consell Comarcal del Giro-
nès, alcaldes veïns, representants de l’empresa constructora, 
veïns del municipi i usuaris de la Llar d’infants i del Local So-
cial.  L’acte va consistir en una breu recepció de les autoritats 
a l’Ajuntament, un tall de cinta davant la Llar d’infants, visita a 
les instal·lacions, parlaments i actuacions diverses a la nova 
sala del Local Social i un aperitiu popular.  

CAMINADA, CASTANYADA I JORNADA DE PORTES OBERTES AL MUSEU DEL CAMP

El dia 20 de novembre va tenir lloc a Campllong un 
bon seguit d’activitats: la Setena Marxa Popular, 

la Jornada de portes obertes del Museu del Camp  i 
la Castanyada popular. 

Tot i que la previsió del temps era molt dolenta, durant el matí 
es va poder dur a terme la Marxa Popular que, com en les dar-
reres edicions, constava de dues rutes, una de 12 km. i una de 
18 km. perquè tothom pugui escollir, igual que es pot escollir 
fer-la, caminant o corrent. A l’arribada els esperava una bon 
esmorzar per recuperar forces. 

Al migdia, el Museu d’eines antigues del camp i d’oficis tra-
dicionals de Campllong va exposar al públic l’actual fons de 
que disposa, més de 700 estris i eines restaurades i cataloga-
des i on també va tenir lloc l’actuació de la Colla gegantera i de 
timbalers i grallers de Campllong 

La Castanyada popular de la tarda es va haver de  deixar per 
una setmana més tard a causa del gran l’aiguat que va caure. 
La pluja va causar una petita inundació al pavelló esportiu. Mit-
jançant aquestes ratlles, aprofitem per agrair la col·laboració 
de totes aquelles  les persones que van ajudar a netejar-lo. 
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SETMANA DE LA MOBILITAT

Durant la setmana del 22 al 29 de setembre es va 
celebrar a tot Catalunya la "Setmana de la mobi-

litat sostenible i segura", la comissió ens va proposar 
una sèrie d’activitats que podíem organitzar al nostre 
municipi (caminades, bicicletades, activitats relacio-
nades amb el transport públic, de seguretat…) 

Nosaltres vam decidir 
fer una caminada ver-
da, que va consistir en 
organitzar una excur-
sió o sortida a un parc 

municipal, un bosc o una zona rústica del municipi amb la fina-
litat de netejar-la de deixalles i així ho vam fer.

El diumenge 25 de setembre a les 9 del matí, en un dia fred 
i humit, vam quedar davant del pavelló esportiu per tal de fer 
grups i repartir-nos en diferents zones del poble. Vam repartir 

bosses d’escombreries, guants de làtex i aigua per a tothom, i 
ens vam posar a caminar.

Com que no vam ser gaires, al final vàrem fer un sol grup i 
tots junts vam enfilar la ruta verda de la zona de la Bruguera.
Vàrem caminar durant quasi dues hores tot netejant els vorals 
les cunetes de la carretera i, per sorpresa nostra, vam treure 
6 bosses de deixalles força plenes!!! En la nostre gran neteja-
da vam trobar-hi de tot: moltes llaunes de cervesa, refrescos, 
ampolles de plàstic, papers varis, moltes caixes de cigarrets, 
CD, bosses de plàstic, ampolles de vidre i, fins i tot, una jaque-
ta d’hivern i unes botes d’aigua força noves totes dues.

Quan vam tornar, a fora al pavelló ens esperava un bon es-
morzar, pa amb tomata, embotits i begudes vàries i una bona xer-
rada explicant com ens havia anat i tot el que ens havíem trobat.

La intenció de la caminada era la de ressaltar els valors 
de la sostenibilitat de caminar com una activitat de respecte i 
protecció del medi, tot passejant per les rutes verdes i camins 
de Campllong amb la finalitat de netejar-los de deixalles.

Moltes gràcies a tots els que hi vau participar.

CASAL DE NADAL
VIVINT LA IL·LUSIÓ DEL NADAL

Aquest any a Campllong s’ha organitzat altre cop 
el Casal de Nadal, des del 23 de desembre al 5 

de gener. 

Aquest any, 12 infants d’edats diverses i dues monitores ens 
ho vam passar d’allò més bé tot fent manualitats i pintant co-
ses relacionades amb el Nadal. Tan xics com grans tenien les 
seves activitats i espais, però tots jugàvem plegats. 

A les 9, quan els nens arribaven, fèiem la manualitat del 
dia: o bé unes pinces amb dibuixos de Nadal, un arbre de Na-
dal per penjar a l’arbre de debò, boles de llana també per de-
corar l’arbre, un fanalet per anar a 
esperar els Reis Mags... Tots junts 
pintàvem i somiàvem amb el Nadal: 
què vols per reis? Jo moltes coses! 
I tu? Una bicicleta! 

Quan ja eren 2/4 d’11, de som-
riures i manualitats passàvem a 
esmorzar: un dia als jardins de l’Es-
glésia, un dia a la pista, un dia al 
parc de l’Església... Teníem joc lliure 
durant aquesta estona; seguidament 
ens posàvem a fer jocs dirigits. Tots 
junts jugàvem al mateix i adaptàvem 
el joc pels més petits: la bomba, la 
sabateta, el pica-paret...

L’últim dia, les monitores i en 
Robert, el més gran de la colla, ens 

van preparar una gimcana d’allò més divertida. Vam ajudar a 
l’Estel Manel a trobar les seves parts que s’havien perdut i ell 
ens va explicar una història molt bonica que va acabar amb un 
gran esmorzar amb xocolata desfeta per a tothom!

Com podeu veure ens ho vam passar molt bé! I és que, a 
més a més, vam estrenar el nou mobiliari infantil del Local So-
cial on sobretot els petits gaudien molt dels contes i històries 
que els explicaven els més grans. I també els grans s’hi asseien 
ben còmodes mentre tots junts jugàvem al penjat nadalenc.

Les monitores volem dir que aquesta ha sigut una experièn-
cia molt bonica i enriquidora per part de tots els nens. La vida, 
el moviment i el goig del Nadal és màgic per a tots els infants 
d’aquesta edat i per nosaltres ha sigut un plaer compartir aques-
tes tradicions, il·lusions i sentiments amb els més petits.
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El proppassat 18 de desembre es van celebrar actes 
per col·laborar amb la Marató de TV3. Repassem-los 
tot seguit.

A partir de 2/4 de 10 a la sala nova polivalent del Local So-
cial es va celebrar l’esmorzar popular, amb el qual els ve-
ïns/es van col·laborar portant coques. També es va fer un 
taller per la mainada de manualitats, es van vendre nadales 
i, al pavelló, esportistes campllonencs van fer un partit a 
favor de la Marató. La Colla gegantera de Campllong va ac-
tuar acompanyats del nostre gegant Quirze i es va celebrar 
el IV Tast de vins: "Un brindis de vi i poesia pels 20 anys de 
la Marató de TV3”, amb l’escriptor Miquel Martín i l’actriu 
Olga Cercós, juntament amb el sumiller Eduard Solà, Nas 
d’Or català 2011. 

Amb totes aquestes activitats es va recaptar un total de 
1.350€ a favor de la Marató de TV3. Des d’aquestes línies 
us donem les gràcies a tots per la vostra desinteressada 
col·laboració!

MARATÓ DE TV3

El 24 de desembre es va ce-
lebrar la Missa del Gall, amb 
l’acompanyament musical 
de l’Albert Bosch i en Xavier 
Martí i, a l’acabament, una 
cantada de nadales per part 
dels nens i nenes amb l’acom-
panyament amb l’acordió de 
l’Àlex Carrera. 

Tot seguit, després d’una 
colla de dissabtes assajant, 
nens i, aquest any sobretot, 
nenes van escenificar els 
pastorets després de la celebració de la Missa del Gall als 
voltants de l’Església. I sí, s’ha de dir que ho van fer molt i 

PASTORETS

Aquest últim Nadal, la Quina s’ha celebrat els dies 25 i 26 de 
desembre i el 6 de gener, amb la col·laboració de diverses 
empreses de Campllong i rodalies. L’esdeveniment es va rea-
litzar a la nova sala polivalent del Local Social, on es va poder 
ampliar l’aforament, amb unes 330 persones, aproximada-
ment. Els nostres canaris, van cantar grans premis, alguns 
dies més repartits que d’altres. 

Moltes gràcies a tots/es per la vostra assistència i us 
esperem l’any vinent amb molts més premis!

QUINA

molt bé. Després, per tancar la nit, hi va haver xocolata per 
a tots i es va fer cagar el Tió.
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Els pessebres inscrits en el concurs van ser aquest Nadal molt 
variats i originals. Durant la Quina del 26 de desembre es va 
donar un obsequi a tots els participants i als guanyadors: Ro-
ser Rabassedas, Cristina Batllosera i Família Cruz-Arjona. Mol-
tes gràcies a tots per participar i enhorabona als guanyadors!

3r CONCURS DE PESSEBRES

Seguint la iniciativa de l’any passat, es va repetir la sortida ma-
tinal amb bicicleta el dia 26 de desembre, on hi van participar 13 
valents amb moltes ganes de desafiar el temps que feia.

2n crema-torrons

Vam començar aquest any 2012, concretment l’1 de gener, re-
bent els Patges Reials de Ses Majestats d’Orient, que van venir 
per rebre les cartes de tots els nens i nenes de Campllong.

ARRIBADA DELS PATGES I CAVALCADA 
DE SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT

Per la seva part, els tres Reis d’Orient van visitar Campllong en la nit 
més màgica. Els Grallers i Timbalers de Campllong van alegrar l’es-
pera tocant fins que va aparèixer la comitiva i la carrossa amb Ses 
Majestats: Melcior, Gaspar i Baltasar, que van repartir caramels i 
obsequis entre la mainada que els esperava amb molta il·lusió.



El gra i la palla A31

La  vida del poble

Per tots és sabut que disposar d’una farmaciola 
ens és útil. Però què ha de contenir? On he de 

guardar-la?...

Per fer una farmaciola ens serà de servei una caixa de metall 
o de plàstic que tanqui hermèticament, amb una tanca que di-
ficulti l’accés als infants. Preferiblement, que no tanqui amb 
clau ja que en cas de necessitar-la hauríem de tenir la clau 
sempre localitzada. Ha de ser fàcilment transportable.

Cal guardar-la en un lloc ni humit ni molt sec, lluny d’una 
font directa de calor i fora de l’abast dels nens o de persones 
amb les facultats mentals disminuïdes. La cuina i el bany són 
llocs recomenables per col·locar-la però potser ens serà útil 
tenir-ne també una al cotxe, preparar-ne una per quan mar-
xem de vacances...

Cal que tots els que viuen a casa sàpiguen on es guarda la 
farmaciola i que la tornin al mateix lloc després d’utilitzar-la. 
És important també revisar-ne el contingut periòdicament per 
reposar els productes en mal estat o caducats.

La farmaciola ha de ser adequada als coneixements i ha-
bilitats de les persones que la utilitzaran. 

Què ha de contenir una farmaciola?
- Sabó.
- Raspall d’ungles.
- Gases (sobres unidosi de 5 unitats).
- Espardrap de roba i de paper.
- Antisèptic sense color (tipus clorhexidina).
- Tiretes de diferents mides.
- Triangles de roba per a fer immobilitzacions i embenat-
ges improvisats.
- Benes de gasa de diferents mides.
- Un termòmetre digital.
- Aigua oxigenada: com a hemostàtic (per parar petits sag-
nats) no com a desinfectant.
- Analgèsics suaus o menors (paracetamol, ibuprofè o 
aspirina) ja que tenen diferents utilitats (antitèrmics per 
la febre, antiinflamatoris, calmen el dolor...). En forma de 
xarop si hi ha nens a la casa, marcat a l’envàs la dosi que 
utilitzen habitualment.
- Gases amb vaselina (per petites cremades o petites feri-
des erosives).
- Crema hidratant (tipus àloe...) per cremades de 1r grau.
- Bossa de gel sintètic.
- Tisores de punta rodona.

CONSELLS DE SALUT
LA FARMACIOLA

- Pinces.
- Guants d’un sol ús.
- Manta termoaïllant (color or i plata). 
- Llanterna.
- Llibreta de paper i llapis.
- Llista de telèfons útils (Centre Nacional de Toxicologia, Servei 
d’Emergències...).

Pel que fa als fàrmacs cal saber que:
- Un fàrmac mal utilitzat pot donar greus alteracions a l’orga-
nisme. 
- Si hi ha algun membre de la família que té indicada una me-
dicació en cas d’urgència, cal  deixar-la visible dins la farmaci-
ola amb la dosi que hem d’administrar rotulada a l’envàs. Per 
exemple, nitroglicerina en un pacient cardíac o supositoris de 
diazepam en nens amb antecedents de convulsions.
- Els antibiòtics cal que siguin prescrits per un metge ja que 
l’abús o ús incorrecte pot crear resistències i quan ens facin 
falta no seran eficaços.
- Cal guardar l’envàs original per poder veure la data de ca-
ducitat. 
- Cal evitar les recomanacions medicamentoses d’amics, fa-
miliars o veïns ja que uns mateixos símptomes poden ser de 
malalties diferents i, per tant, necessitin de tractaments di-
versos.
- Un cop acabat el tractament no llenceu els medicaments 
a les escombraries. A les farmàcies o al centre sanitari de 
referència disposen de contenidors perquè siguin destruïts 
correctament.

CONSULTORI CAMPLLONG

Foto: LCS9 (http://www.sxc.hu)




