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Carta de l’Alcalde

Aquests dies hem viscut aquells moments de l’any en els quals 
es concentra gran part de l’activitat lúdica anual del munici-
pi. Hem tingut un mes d’agost dominat per les activitats de la 
Festa Major durant la tercera i quarta setmanes del mes amb 
un conjunt variat d’actes esportius, jocs interactius, infantils, 
concerts, balls, sopars, entreteniments i gresca. La darrera 
setmana  d’agost és va caracteritzar pel fet de tenir entre nos-
altres una altra edició del Cicle Musical "Musicant...", amb un 
ampli ventall de concerts de diferents estils que varen ésser 
un èxit en el seu conjunt. Uns concerts a la plaça amb la carpa 
plena carrega les piles dels organitzadors per a properes edi-
cions. També un d’aquests diumenges de setembre, una quan-
titat important d’esportistes a peu i amb bici  han participat a 
la primera Duatló organitzada per l’A.E. Campllong.

En tot cas, les activitats del nostre poble s’han vist superades 
pel context polític del nostre país. El punt àlgid va ésser l’11 
de setembre quan una multitud de catalans, de procedència 
diversa i de tots els racons de Catalunya, es varen trobar a 
Barcelona sota el lema "Catalunya nou estat d’Europa" i ho va-
ren fer amb una quantitat extraordinària, mai no vista a casa 
nostra. Un milió i mig de persones de totes les edats, amb un 
ambient reivindicatiu però a l’hora de festa, amb unes deman-
des basades en el mal encaix de Catalunya dintre del Estat 
Espanyol, un encaix mal resolt al principi de la democràcia i 
que ha fet que en uns moments en els quals el nostre país 
esta fortament endeutat, no es trobin recursos per a fer-hi 
front. I, mentrestant, el deute que tenim pendent continua in-
crementant-se any rera any. No tenim recursos per a mantenir 
la societat del benestar que tots plegats tenim com quelcom 
que s’ha assolit  i que pensàvem que ja era nostre per sempre. 
Estic pensant en una bona educació, uns bons serveis sanitaris 
i una notable atenció social. Podria ésser que, si no fem les 
coses de forma molt diferent, tot això que tant ens ha costat 
aconseguir, sigui paper mullat en un tres i no res. 

Una solució passava per la renúncia de l’Estat d’una part de la 
nostra "solidaritat", xifrada aproximadament en 16.000 milions 
d’€ a l’any. En tot cas, aquests dies el desenllaç de tot plegat  
ha estat que l’Estat Espanyol no vol o no pot assumir el pacte 
fiscal que faria que els catalans ens quedéssim "una mica més 
dels nostres diners" per a poder pagar els nostres deutes i 
despeses corrents. Si no és així, significarà per a tots els habi-
tants de Catalunya, una asfixia econòmica molt important. So-
lament podem esperar que els nostres representants politics 
sàpiguen portar-nos pel camí més adient, amb el suport de la 
gent que viu i treballa en aquesta terra, per  a recobrar una 

certa tranquil·litat econòmica i social. A tal efecte, ús empla-
ço el dia 25 de novembre a anar a exercir el vostre dret mes 
elemental en un país democràtic: anar a votar. Ara més que 
mai convé que el baròmetre de les urnes ens digui quina és la 
realitat del vostre pensament i així, tots plegats, ens marquem 
un horitzó a on arribar.
 
En una situació com aquesta només em cal demanar-vos que 
estiguem atents als esdeveniments, no precisament  als del 
país (que també), sinó a les possibles realitats humanes que 
puguin sorgir al nostre poble i de les quals en som, i n’hem 
d’esser responsables, tots plegats...
Que tingueu salut i sort.

L’Alcalde: Lluís Freixas i Vilardell

HORITZONS...

L’Alcalde, Lluís Freixas
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 26 D’ABRIL DE 2012

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA  22/03/2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
22/03/2012

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde comenta que el passat dia 12 d’abril va assistir 
a la reunió anual que es celebra amb l’empresa de transport 
(ATM) que dóna servei al nostre municipi als efectes de saber 
l’avaluació de la prestació del servei i el cost anual per l’any 
2012. 
En aquesta mateixa data, el President va assistir a una re-
unió amb l’Associació Catalana d’Aigües (ACA) pel tema de 
l’abocament de les aigües residuals del polígon industrial de 
Campllong “Les Ferreries” a l’EDAR, de la qual la seva gestió 
és controlada pel Consell Comarcal de la Selva.
En el mateix dia, el President va assistir a la celebració del 
Dia de les Esquadres a la Regió Policia de Girona en el Teatre 
Municipal de Girona, en la qual hi estava convidat, mostrant el 
seu suport a la tasca d’aquests professionals que vetllen per 
la seguretat ciutadana, en tot cas.
L’Alcalde també vol fer referència, que malgrat a la situació 
econòmica que ens trobem, la Fira Comarcal de Primavera de 
Campllong, com els darrers anys s’ha demostrat, ha estat un 
èxit i que celebrava el seu 30è aniversari. Per a una major 
explicació de les activitats i envergadura de la Fira, s’adjunta 
a continuació, el Balanç de la Fira que estarà disponible a la 
pàgina web de la nostra Corporació, en breu.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
Els regidors també volen comentar l’èxit de la darrera Fira Co-
marcal de Primavera de Campllong, que va tenir lloc els dies 
14 i 15 d’abril i va obrir les seves portes el dissabte, dia 14, a 
les 10 del matí. Els reunits agraeixen a tots els col·laboradors 
la seva feina desinteressada que any rera any fan que la Fira 
sigui un èxit.

El regidor Àlex Carrera i Llinàs vol deixar constància que ja 
s’ha distribuït entre la població la informació corresponent per 
les preinscripcions a la Llar d’Infants Municipal de Campllong, 
període el qual estarà comprès entre el 7 i 14 de maig.

4.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2012. 
APROVACIÓ DEFINITIVA.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Donar-se la Corporació per assabentada de la cir-
cumstància exposada i de l’aprovació definitiva del pressupost 
esmentat, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.1 

del Text Refós de la Llei 39/1998, de 29 de desembre, Re-
guladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març.

5è.-  RENOVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE 
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SA-
LUT ENTRE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CA-
TALUNYA (ASPC) I L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Renovar el conveni entre L’AGÈNCIA DE SALUT PÚ-
BLICA DE CATALUNYA (ASPC) i l’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG.

6.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MU-
NICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONS-
TRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal de Gestió 
dels Residus de Construcció i Demolició.

7è.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PRESSUPOSTARIS 2/2012. APROVACIÓ PROVI-
SIONAL. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer: Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de 
crèdits pressupostaris núm. 2/2012, a finançar amb càrrec al 
romanent de tresoreria, segons el resum següent:

1.- DESPESES
1.1.- CRÈDITS A SUPLEMENTAR:

Partida

Núm Denominació Consignació

Despeses corrents

12.4.210 Flonjalls 36.000,00

Total 36.000,00

Total modificacions despeses: 36.000

1.- FINANÇAMENT

Partida

Núm Denominació Consignació

Ingressos de capital

12.87000 RLT despeses general 36.000,00

Total finançament RLT 36.000,00

total modificacions despeses: 36.000

Cop d’ull a les actes municipals
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8è.- INICI EXPEDIENT I APROVACIÓ DEL PLEC 
DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRA-
TIVES PER A L’ALIENACIÓ MITJAÇANT PROCE-
DIMENT OBERT, PEL SISTEMA DE CONCURS, 
D’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJO-
SA, AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, DE 
QUATRE PARCEL·LES DE SÒL INDUSTRIAL, SI-
TUADES AL POLÍGON “LES FERRERIES” C/CAMÍ 
VELL A RIUDELLOTS NÚMS. 19, 21A, 21B I 25B.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals informe previ per a l’alienació de les parcel·les 
de sòl industrial de titularitat municipal situades al Polígon 
industrial “Les Ferreries” C. Camí Vell de Riudellots núm. 19, 
21A, 21B, 25B de la zona industrial de Campllong que es cor-
respon amb la finca inscrita al Registre de la propietat de Gi-
rona núm.1, al Tom 3984, llibre 89, foli 45,48, 51 i 63, informe 
que ha de ser emès en el termini de trenta dies. 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regir la compravenda mitjançant procediment obert, 
pel sistema de concurs i oferta econòmica més avantatjosa i un 
sol criteri d’adjudicació de quatre parcel·les de sòl industrial de 
titularitat municipal situades al Polígon industrial “Les Ferreries” 
C/Camí Vell de Riudellots núm. 19, 21A, 21B i 25B, exposant-lo 
al públic per termini de 20 dies mitjançant anunci inserit al BOP 
i DOGC, en el decurs dels quals els interessats podran formular 
al·legacions; de no presentar-se’n cap, s’entendrà aprovat defi-
nitivament sense necessitat d’ulterior acord.

Tercer.- Un cop emès l’informe per part de Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, i sempre i quan sigui fa-
vorable, anunciar la licitació del contracte mitjançant concurs 
de compravenda en la oferta més avantatjosa de les quatre 
parcel·les de sòl industrial de titularitat municipal situades al 
Polígon industrial “Les Ferreries” C. Camí Vell de Riudellots 
núm. 19, 21A, 21B i 25B.

9è.- MOCIÓ: INSTAR EL GOVERN DE LA GENERA-
LITAT DE CATALUNYA A GARANTIR EL MATENI-
MENT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Campllong, 
de formar part, pels tràmits legals oportuns, a la iniciativa que 
han plantejat la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per instar al Govern 
de la Generalitat de Catalunya a garantir el manteniment de les 
llars d’Infants Municipals.

Segon.- L’Ajuntament de Campllong manifesta la seva volun-
tat d’adherir-se a les actuacions que vol dur a terme la Fede-

ració de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana 
de Municipis (ACM), consistents en:

-Demanar el Govern de la Generalitat de Catalunya els re-
cursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei 
d’Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles 
bressol municipals creades per acord parlamentari, i així fer 
front a les necessitats educatives de les nostres ciutats i po-
bles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciu-
tadania.

- Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 
euros la bestreta de 1.300 euros anunciada per la conselleria 
d’Ensenyament per al curs 2011-2012, i a mantenir l’esmentat 
import per als cursos següents.

- Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les en-
titats municipals de fer sostenible la provisió pública de ser-
veis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable 
de col·laboració i coresponsabilitat entre les administracions 
educatives.

- Instar al Departament d’ Ensenyament a trobar mesures 
necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimització del 
model d’Escoles Bressol.

- Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons neces-
saris destinats a la sostenibilitat dels serveis de la primera 
instància.

10è.- MOCIÓ PER FORMAR PART DE L’ASSOCI-
ACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.  
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Campllong, 
de formar part, pels tràmits legals oportuns, del grup de muni-
cipis i comarques amb la denominació “Associació de Municipis 
per la Independència”, amb l’objecte final de defensar l’assoli-
ment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen al 
Principat de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la ne-
cessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català.

Segon. Designar l’Alcalde, Sr. Lluís Freixas i Vilardell, com a 
representant d’aquesta corporació en l’Associació de Munici-
pis per la Independència. Quan l’Alcalde no hi pugui assistir, 
pot delegar aquesta representació en un altre representant de 
l’Ajuntament de Campllong. 

11è.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ADHESIÓ AL PRO-
JECTE DE MILLORA DE LA COMPETITIVITAT 
TERRITORIAL  PER AJUNTAMENTS DE MENYS 
DE 2000 HABITANTS. 
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Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, al  Servei de Pro-
moció Econòmica de l’Àrea de Règim Econòmic i Noves Tec-
nologies  la participació de l’Ajuntament de Campllong en el 
projecte «Millora de la Competitivitat Territorial» 

12è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTA-
DES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SES-
SIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 16/2012 A LA 
25/2012.  
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, fun-
cionament i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, 
de 28 de novembre -,  es dóna compte de les resolucions d’al-
caldia dictades des de l’última sessió: de la núm. 16/2012 a la 
25/2012.

Núm.: 16/2012
Ref.: Trasllat informe tècnic POLINGESA referent al projecte 
de Reparcel.ació del SUD-2 

Núm.: 17/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 04/2012 – 
Instal·lació de tanca de lames de fusta 

Núm.:18/2012
Ref.: Concessió llicència de primera ocupació construcció habitatge 
unifamiliar aïllat expedient llicència obres 9/2008 – Can Cardina 

Núm.: 19/2012
Ref.: Autorització d’ús privatiu de bé de domini públic (solar 
municipal) per l’associació catalana d’autocaravanistes

Núm. 20/2012 . Nul

Núm.: 21/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 06/2012 – 
obertura de 11 m. de rasa per estesa de nova línia elèctrica de 
BT subterrània i instal·lació de nova caixa de BT per efectuar 
nou subministrament a l’Ajuntament de Campllong  

Núm.: 22/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 05/2012 – 
Obertura porta a tanca posterior al c/ Sant Jordi, 26 – Joa-
quim Cebrià 

Núm.: 23/2012
Ref.: Concessió targeta aparcament individual a persones amb 
disminució.

Núm.: 24/2012
Ref.: Reconeixement de serveis prestats i de triennis personal 
municipal 

Núm.: 25/2012
Ref.: Liquidació del pressupost General de l’Ajuntament de 
Campllong 2011

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 10 DE MAIG DE 2012

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 19 D’ABRIL 
DE 2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 19/04/2012

2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

2.1 - Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) 
de la relació de despeses indicades a la llista per import de  
149.936,13. €.

2.2 - Igualment se sotmet a consideració dels regidors el se-
güent pagament: 

a) Consell Comarcal del Gironès, 4.019,85  € corresponents 
als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del 4t trimestre de 2011 
(Gestió vehicles any 2010):  

b) Consell Comarcal del Gironès, 1.388,70 € corresponents als 
serveis de l’Àrea de Medi Ambient del Gener de 2012 (Recolli-
da gossos i gestió vehicles any 2011):  

c) Consell Comarcal del Gironès, 1.765,90 € corresponents als 
serveis de l’Àrea de Medi Ambient del Febrer de 2012 (Servei 
recollida fracció orgànica  Gener i Febrer):  

d) CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT corres-
ponent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2012 amb el 
següent detall:  

SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Gener 331,81

Febrer 331,81

Març 331,81

Trimestre Part variable Hores SAD

Primer 1.393,56 252

Total 2.388,99
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3r.- AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA UTI-
LITZACIÓ D’ÀRID RECILAT DELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ AMB MARCATGE CE EN 
OBRES PROMOGUDES PELS ENS LOCALS, SE-
GONS CONVOCATÒRIA TES/441/2012, DE 28 
D’AGOST
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar concórrer a la convocatòria 
TES/441/2012, de 28 d’Agost, per la qual es fa pública la 
convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels 
residus de la construcció amb marcatge CE en obres pro-
mogudes pels ens locals i empreses públiques municipals 
de Catalunya, publicada en el DOGC el dia 14 de març de 
2012 i amb núm. 6087.

Segon.- Aprovar el  “Projecte d’arranjament del ferm de ca-
mins públics rurals i de la ruta verda de la Riera Seca i de 
consolidació de l’esplanada d’un tram de la ruta verda del ve-
ïnat de la Bruguera del municipi de Campllong, utilitzant àrid 
reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE” , re-
dactat per la Tècnica Municipal, Sra. Mireia Besalú Asturiol.

4rt.- SERVEIS DE CONNEXIÓ A LA XARXA D’AI-
GUA POTABLE DEL VEÏNAT DE CAN DIONÍS. 
CONTRACTACIÓ.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer. Portar a terme la connexió a la xarxa d’aigua potable 
del veïnat de Can Dionís mitjançant procediment de contracte 
menor, amb l’empresa PRODAISA per un import de 4.725,13 
€ IVA inclòs, amb la particularitat que aquesta obra no inclou 
l’obra civil, que anirà a càrrec dels beneficiaris.

5è.- OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA RECTORIA 
PER A L’AMPLIACIÓ DE LA CASA CONSISTORI-
AL. APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ NÚM.3
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Aprovar les següents certificacions de l’obra 
d’ADEQUACIÓ DE LA RECTORIA PER A L’AMPLIACIÓ DE 
L’ÀREA ADMINISTRATIVA DE LA CASA CONSISTORIAL DE 
CAMPLLONG: 

Núm. certificació: 3
Import: 31.400,85 €

6.- XARXA LOCAL DE TRIBUTS DE LA DIPUTA-
CIÓ DE GIRONA. APROVACIÓ COMPTES DE RE-
CAPTACIÓ 2011.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Aprovar el compte de recaptació de tributs munici-
pals corresponents a l’exercici de 2011 lliurats per la Xarxa Lo-
cal de Tributs de la Diputació de Girona – XALOC -, el resultat 
resumit del qual és el que segueix.

Valor pendent inicial 80.104,28

Càrrecs rebuts 319.027,94

Càrrec liquidacions 26.711,04

Càrrecs no contrets 0,00

Autoliquidacions 20.694,66

Total càrrecs 446.537,92

Baixes 32.612,23

Ingressos 316.193,90

Pendent a 31/12/2011 97.73,79

7è.- ESCOLA ALDRIC DE CASSÀ DE LA SELVA. 
ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Atorgar a l’Escola ALDRIC de Cassà de la Selva una 
subvenció d’import 100 euros, en concepte de col·laboració 
amb aquest centre educatiu per constar-hi en el mateix nens i 
nenes del nostre municipi. No obstant, informar a l’Escola AL-
DRIC del caràcter d’extraordinària d’aquesta aportació, sense 
preveure per aquesta Corporació l’atorgament d’altra subven-
ció durant l’exercici 2012.

8è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa 
informar als assistents de les comunicacions rebudes, des de 
l’última sessió a dia d’avui, per tal de que els reunits es donin 
per assabentats. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
31 DE MAIG DE 2012

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA  26/04/2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 26/04/2012

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Naixements: ADAM RKIDA AUCHEN – 23/05/2012

Freixas: Dia 04/05/2012 recollida del Diploma de distinció del 
municipi de Campllong ha assolit un objectiu de reciclatge su-
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perior al 55% i una generació de residus inferior al 1,4 Kg/
persona/dia (dades ARC). 

A continuació el Sr. Alcalde fa referència a la reunió anual adre-
çada a tots els veïns del municipi per tal de donar compte de 
la gestió de l’Ajuntament, que va tenir lloc el passat dia 5 de 
maig. A la reunió hi van assistir una cinquantena de persones 
les quals van poder compartir, juntament amb l’equip de go-
vern, el resum de les activitats i projectes duts a terme durant 
l’anualitat 2011 i els projectes previstos pel 2012. Durant la re-
unió, els assistents van poder decidir la destinació de la partida 
pressupostària dels pressupostos participatius d’import 15.000 
€, els quals van quedar repartits de la següent manera: 

1.402,88 € per activitats juvenils 
1.187,05 € pel Museu del Camp. Recuperació d’estris antics 
destinats al fons del museu 
2.697,84 € per la Festa Major (activitats populars)
1.187,05 € destinats a la Fira (adquisició material divers)
971,22 € Adquisició de material divers per al local Social (lli-
bres, jocs, musica, instruments, etc) 
1.618,70 € per a programació d’activitats lúdic - culturals di-
verses
755,40 € per activitats Casal de Jubilats de Campllong
3.021,59 € Ajudes socials i a la dependència (atenció a les ne-
cessitats de la població de Campllong en general).
1.618,70 € Adequació i millora rutes verdes locals, o recupera-
ció de camins en desús
539,57 € Associació de dones de Campllong. 

Destacar que aquest any en relació als anys anteriors, la reu-
nió ha tingut un caràcter més participatiu per parts del veïns 
del poble, demostrant una major implicació i interès per les 
activitats i gestió del municipi, així com mitjançant l’aportació 
de noves idees.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El regidor Àlex Carrera i Llinàs vol comentar que el dia d’ahir, 
29 de maig, va finalitzar el període per presentar les recla-
macions a la llista baremada de la Llar d’Infants Municipal de 
Campllong.
També dir, en relació al casal d’estiu, que el dia 25 de maig 
varen finalitzar les inscripcions amb un recompte final de 64 
nens i nenes.

La regidora Ester Roqueta i Vilà vol exposar que malgrat les 
gestions realitzades i esforços realitzats per poder fer pos-
sible l’activitat del Slalòm, degut a la falta de pressupost per 
menys import aportat per part dels patrocinadors i baixa d’al-
guns d’ells, no serà possible la celebració d’aquesta activitat 
de caràcter esportiu i oci.

4t.- CONCESSIÓ DEMANIAL DEL SERVEI DE 
SUPERMERCAT-COMERÇ UBICAT A L’EQUIPA-
MENT DEL LOCAL SOCIAL DEL MUNICIPI DE 
CAMPLLONG, CONVOCATÒRIA CONCURS PÚ-
BLIC I INICI SEGON EXPEDIENT
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per la concessió 
demanial del servei de supermercat-comerç, mitjançant la for-
ma de varis 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.

5è.- ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, 
RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I AL-
TRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS, 
QUE HA D’ADOPTAR EL PLE MUNICIPAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

Tipus d’ingrés Gestió Liquidació Recaptació

Voluntària Executiva

X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel 
Ple de la Diputació de 23 de gener de 2007 i formalitzada en 
conveni subscrit en data 9 de febrer de 2007.

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per 
mitjà de XALOC, l’organisme autònom creat a tal efecte. 

En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions 
escrites, els nexes i traspassos d’informació entre els siste-
mes d’ambdues institucions.
 
Segon. La present ampliació de delegació de facultats tindrà 
una vigència de quatre (4) anys, i comportarà l’ampliació del ter-
mini de vigència de les facultats en matèria de gestió, liquidació 
i recaptació d’ingressos, delegades amb anterioritat. 
Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es pror-
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rogarà tàcitament d’any en any, llevat que qualsevol d’ambdues 
administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho comuniqui 
a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.

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

Quart. Per realitzar i executar les funcions delegades, la Dipu-
tació de Girona s’ajustarà a la normativa general aplicable, així 
com a la normativa interna dictada per aquesta, en virtut del 
que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies fa-
cultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

Cinquè. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajun-
tament i la Diputació de Girona, amb la delegació aprovada 
en el present acord, mitjançant una certificació que s’adjun-
tarà a l’ esmentat conveni com annex.

6è.-  ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT PER LA COL.
LABORACIÓ EN L’ELABORACIÓ I ACTUALIT-
ZACIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN 
MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMAR-
CA DEL GIRONÈS ELABORAT PEL CONSELL CO-
MARCAL DEL GIRONÈS.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament per la col-
laboració en l’elaboració i actualització del Pla d’assistència i 
suport en matèria de protecció civil de la comarca del Gironès 
elaborat pel Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el text 
que figura a l’annex. 

7è.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’EX-
PLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR RESTAURANT DEL 
LOCAL SOCIAL DE CAMPLLONG 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar la proposta de modificació del contracte de 
concessió administrativa temporal per a la gestió i explotació 
de l’espai destinat a bar restaurant del Local Social de Camp-
llong, convocatòria concurs públic, als únics efectes de canvi 
d’ubicació de la sala menjador. S’adjunta com annex proposta 
de modificació i plànol resultant de l’ampliació i canvi d’ubica-
ció de les sales del Local Social.

8è.- CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTA-
MENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMAR-
CAL DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DELS 

RESIDUS DE PODA O RESTES VEGETALS DE LA 
COMARCA DEL GIRONÈS
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer - Aprovar el conveni de delegació entre l’Ajuntament 
de Campllong i el Consell Comarcal del Gironès, per a la pres-
tació del servei de la recollida i tractament dels residus de 
poda o restes vegetals de la comarca del Gironès, d’acord amb 
el text que figura a l’annex. 

9è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 26/2012 A LA 38/2012.  
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funci-
onament i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 
28 de novembre -  es dóna compte de les resolucions d’alcaldia 
dictades des de l’última sessió: de la núm. 26/2012 a la 38/2012.

Núm.: 26/2012
Ref.: Ordenament de mesures prèvies per seguretat a les per-
sones a l’habitatge Mas Progrés. 

Núm.: 27/2012
Ref.: Baixa inscripció padronal 

Núm.: 28/2012
Ref.: Liquidació del pressupost General de l’Ajuntament de 
Campllong 2011

Núm.: 29/2012
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres ele-
ments del domini públic. Llicència d’obres exp. 44/2006, cons-
trucció habitatge unifamiliar al carrer del cementiri, 10 

Núm.: 30/2012
Ref.: Autorització d’utilització de la sala existent al Local Social 
de Campllong annexa al bar-restaurant.

Núm.: 31/2012
Ref.: Autorització d’ús privatiu de bé de domini públic (solar 
municipal) per club petanca Riudellots 

Núm.: 32/2012
Ref.: Exp. Llicència d’obres 16/2011, trasllat informe tècnic al 
promotor Dionís Frigolé i Esteva i sol·licitud informe vinculant 
al departament d’urbanisme i al departament de Cultura de l 
Generalitat de Catalunya. 

Núm.: 33/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 09/2012 
– obertura de 10 m. de rasa per estesa de nova línia 
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elèctrica de BT subterrània i instal·lació de nova caixa 
de BT per efectuar nou subministrament (nau industrial 
J&C Mera, SL)  

Núm.: 34/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm.08/2012 – 
instal·lació tanca a partió amb parcel·la veïna  

Núm.: 35/2012
ref.:  Treballs efectuats a Campllong Iniciatives SAU  

Núm.: 36/2012
ref.:  Resolució en relació al deute dels Srs. Esgleyes/Banal i 
la Junta de compensació del Polígon 2 del sector industrial Les 
Ferreries de Campllong, per les quotes d’urbanització

Núm.: 037/2012
ref.:  Reconeixement extrajudicial de crèdit.  

Núm.: 38/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 10/2012 – por-
tada d’aigua potable de la xarxa municipal al Mas Piferrer

Els reunits se’n donen per assabentats.

10è.- MOCIONS URGENTS 

FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 
ANY 2011. ATRIBUCIÓ QUOTA SUPRAMUNICI-
PAL A LA MANCOMUNITAT DE LA CONCA DE 
L’ONYAR.
Vist l’escrit tramés per la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya, referent a la resolució 
GRI/2431/2011, de 10 d’octubre, de distribució als municipis 
de Catalunya de la participació en els ingressos de la Gene-
ralitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, 
any 2011, publicada al DOGC núm. 5989, de 21 d’octubre de 
2011. La participació exposada s’ha fixat per enguany en la 
quantitat de 40.368,20 €, a percebre directament per aquest 
municipi i 2.902,93 € per distribuir a favor de mancomunitats, 
comunitats de municipis i consorcis en els quals participi la 
Corporació.

De conformitat amb el que s’ha exposat, els sotasignat Alcal-
de proposa al Ple l’adopció d’acord en els següents termes:

Assignar la quantitat detallada de 2.902,93 € a favor de la 
Mancomunitat de la Conca de l’Onyar, constituïda pels mu-
nicipis de Campllong i Riudellots de la Selva – registre d’ens 
locals núm. 9012130008— i comunicar-ho als efectes indi-
cats a la pròpia Direcció General i al municipi de Riudellots 
de la Selva.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 21 DE JUNY DE 2012

1r APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 10 DE 
MAIG DE 2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
10/05/2012

2n  APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ 
DE DESPESES DIVERSES
2.1 Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

1. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase 
ADO) de la relació de despeses indicades a la llista per 
import de  45.905,39 €

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

a) Consell Comarcal del Gironès, 1.358,87 € corresponents als 
serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de març de 2012:  

b) Consell Comarcal del Gironès, 1.520,48 € correspo-
nents als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes 
d’abril de 2012:  

c) CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT cor-
responent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2012 
amb el següent detall:  

SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Maig 331,81

3r.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACCEPTACIÓ 
DIVERSES SUBVENCIONS.  
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment 
corporatiu, les següents subvencions concedides per la 
Diputació de Girona: 

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 03/05/2012
EXPEDIENT: AC/10526
CONCEPTE: Obres portada d’aigua potable al veïnat de 
Can Dionís, adaptació tres passos elevats veïnat de la 
Bruguera i diversos Local Social
IMPORT SUBVENCIÓ: 19.812 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 28/02/2013
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ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 15/05/2012
EXPEDIENT: 24633
CONCEPTE: Fons de cooperació cultural local 2012 
IMPORT SUBVENCIÓ: 2.076,50 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2012

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 15/05/2012
EXPEDIENT: MA/6376
CONCEPTE: Redacció d’un Pla d’acció d’energia sostenible 
(PAES)
IMPORT PROJECTE: 3.000 €
IMPORT SUBVENCIÓ: 2.475 €
% SUBV. RESPECTE AL PROJECTE: 90%
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2012

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 15/05/2012
EXPEDIENT: MA/6311
CONCEPTE: Desbrossament mecànic de marges en 19,96 
km.  
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.267,83 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2012

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 15/05/2012
EXPEDIENT: AC/10527
CONCEPTE: Adequació i millora xarxes de sanejament pave-
lló i millores entorns local social i llar d’infants. Reparació 
porta cementiri. 
IMPORT SUBVENCIÓ: 5.665 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2012

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 05/06/2012
EXPEDIENT: IF/2435
CONCEPTE: Renovació material informàtic i adequació de 
xarxes informàtiques de l’Ajuntament. 
IMPORT PROJECTE: 3.569,78 €
IMPORT SUBVENCIÓ: 1.711,63 €
% SUBV. RESPECTE AL PROJECTE: 47,95%
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2012

ACORD: Decret de Vicepresidència 
DATA ACORD: 29/05/2012
EXPEDIENT: 24782
CONCEPTE: IX Cicle de Música del País MUSICANT 
IMPORT PROJECTE: 25.205,42 €
IMPORT SUBVENCIÓ: 6.000 €
% SUBV. RESPECTE AL PROJECTE: 23,80%
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2012

ACORD: Decret de Vicepresidència.
DATA ACORD: 01/06/2012
EXPEDIENT: PG/543
CONCEPTE: Fira de Primavera 
IMPORT PROJECTE: 60.075,66  €
IMPORT SUBVENCIÓ: 10.000 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2012

ACORD: Decret de Vicepresidència.
DATA ACORD: 01/06/2012
EXPEDIENT: PG/564
CONCEPTE: Concurs de vaques de raça Frisona
IMPORT PROJECTE: 17.518,23 €
IMPORT SUBVENCIÓ: 5.000 €
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2012

4t.- CONSELL COMARCAL GIRONÈS. ACCEP-
TACIÓ SUBVENCIÓ  
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment corpo-
ratiu, la següent subvenció concedida pel Consell Comarcal 
del Gironès: 

ACORD: Decret de Presidència de data 09/05/2012
CONCEPTE: 30a. Fira Comarcal del Primavera 
IMPORT: 1.500 €
IMPORT A JUSTIFICAR: el doble de l’import concedit 
JUSTIFICAR ABANS DE: 31/10/2012

5è.- I.E.S. CASSÀ DE LA SELVA. CONCESSIÓ 
AJUT.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Atorgar a l’I.E.S. de Cassà de la Selva un ajut de 380 € per 
a la reutilització de llibres i manteniment del banc de text 
d’ESO

6è.- CAMPANYA DE COMPOSTATGE CASOLÀ. 
DEVOLUCIÓ FIANCES. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
següent ACORD: 

Primer – Donar-se per assabentats de la campanya de 
Compostatge casolà 2010 amb informe favorable de tots els 
participants. 

Segon – La devolució de les fiances dipositades a la Treso-
reria Municipal pels participants segons s’indica tot seguit, 
degut al compliment de la finalitat de la fiança prevista i dins 
el termini legalment establert: 
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7è.- AUTORITZACIÓ DE L’ACA PER LA NETEJA 
DE LA RIERA GOTARRA. RENÚNCIA. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Renunciar a l’execució de les obres de Neteja 
de la Riera Gotarra a l’empara del que disposen els art. 
90 i 91 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, d’acord amb l’autorització de data 21 
d’octubre de 2010 de l’Agència Catalana de l’Aigua (Exp. 
UDPH2010003992). 

8è.- RECLAMACIÓ A NEXUS ENERGIA PER 
DANYS PATITS PER TALLS DE LLUM. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – RECLAMAR a l’empresa NEXUS ENERGIA, l’im-
port de 448,40 € del cost de la programació de la nit de ball 
del dia 28/04/2012.

9è.- CONTRACTE MENOR PER A L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE CAMINS 
VEÏNALS MITJANÇANT ÀRID RECICLAT. AD-
JUDICACIÓ
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Portar a terme les obres consistents en “Pro-
jecte d’arranjament del ferm de camins públics rurals del 
municipi de Campllong utilitzant àrid dels residus de la cons-
trucció i formació de passos de tubs i passallisos mitjançant 
formigó reciclat”, mitjançant el procediment del contracte 
menor, amb el contractista GERMANS CANYET XIRGU, S.L. 
(pressupost núm. 183/12, de 19 de juny), per un import de 
20.585,36 € + IVA

10è.- SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS D’ASSISTÈNCIA D’ARQUITEC-
TA TÈCNICA.  
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès, as-
sistència tècnica en totes les funcions derivades de la cate-
goria professional de la Sra. Besalú, per mentre duri la seva 
baixa per maternitat. 

SEGON.- Pels treballs a desenvolupar es requereix la pre-
sència del tècnic competent designat a les oficines munici-
pals un dia a la setmana. 

11è.- DESPATX ORDINARI
En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa 
informar als assistents de les comunicacions rebudes per 
tal de que els reunits es donin per assabentats. 

Abans de finalitzar el Sr. Alcalde comenta als reunits la pos-
sibilitat d’incloure un nou punt a l’ordre del dia per tal de 
sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció fora de 
concurrència competitiva amb la finalitat de demanar ajut 
econòmic per l’arranjament de flonjalls als camins munici-
pals, d’acord amb la memòria valorada redactada pels ser-
veis tècnics municipals.  

Els reunits acorden per unanimitat la inclusió a l’acta de 
l’acord que tot seguit es diu: 

12è.- DIPUTACIÓ DE GIRONA MEMÒRIA VA-
LORADA DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE 
FLONJALLS DELS CAMINS PÚBLICS RURALS 
DEL MUNICIPI DE CAMPLLONG. SOL·LICITUD 
SUBVENCIÓ.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer - Aprovar la memòria valorada de les obres  
d’arranjament de flonjanlls dels camins públics del mu-
nicipi de Campllong, redactat per la Tècnica Municipal, 
Sra. Mireia Besalú Asturiol, amb un pressupost d’exe-
cució per contracte d’import 38.636,62 €. 

Segon - Sol·licitar a la Diputació de Girona, a través 
d’una sol·licitud per a subvencions excloses de con-
currència pública, un ajut econòmic a fons perdut per 
l’import del 50% del pressupost (19.318,312 €)  per al 
finançament parcial de les obres d’arranjament de flon-
janlls dels camins públics del municipi de Campllong

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 28 DE JUNY DE 2012

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA 31/05/2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
31/05/2012

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde es refereix al recent traspàs del Sr. MIQUEL 
BARRERA MIQUEL, els regidors presents en l’acte acorden 
transmetre als familiars el sincer condol de la Corporació 
junt amb la manifestació de sentiment i respecte.
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El Sr. Alcalde vol fer constar la relació de reunions que ha 
mantingut al llarg d’aquest mes de juny.

En primer lloc, fer referència a la reunió mantinguda amb 
el Gerent de la Direcció General del Cadastre a Girona als 
efectes d’intentar millor la valoració cadastral dels immobles 
del municipi de Campllong, degut que aquests es consideren 
desproporcionats amb els valors de mercat actuals.

Ell dia 8 de juny, el Sr. Alcalde juntament amb la tècnica 
municipal, la Sra. Mireia Besalú Asturiol, varen assistir a 
la reunió amb el Departament d’Obres Públiques per la de-
sestimació parcial al projecte de millora general, condici-
onament i obres complementàries a la carretera C-25 del 
del Pk 242+000 al 243+640, tram: Campllong-Cassà de 
la Selva.

En data 18 de juny, el Sr. Alcalde juntament amb la Sra. Gem-
ma Masmiquel Boada que dóna suport al departament de 
Secretaria, varen assistir a la reunió amb el Subdelegat del 
Govern a Girona, el Sr. Carles Jaume Fernández, en relació 
a l’expedient d’iniciació de reintegrament parcial d’una certi-
ficació del Fons Estatal d’Inversió Local del projecte d’obres 
15119 “Urbanització zona habitatges socials i equipaments", 
per demostrar la seva disconformitat amb aquesta actuació 
i als efectes de poder trobar una solució amistosa a la con-
trovèrsia.

Finalment, també exposar la reunió del passat dia 26 de 
juny amb l’empresa Endesa, als efectes de proposar-los-hi 
que estudiessin un pla d’emergència per casos d’averies 
generals, utilitzant mitjans alternatius de subministrament 
amb la finalitat que per aquests casos extraordinaris de 
deficiència del servei el municipi no es quedi sense submi-
nistrament. 

També esmentar, que al dia d’avui he assistit a la inaugura-
ció de l’empresa Giroecològic, propietat aquesta d’un veí de 
Campllong.

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El regidor, Sr. Àlex Carrera i Llinàs, vol deixar constància que 
el passat dia 25 de juny s’ha iniciat el casal de Campllong. 
També manifestar que ha sortit la sol·licitud per la subvenció 
de la Llar d’Infants del curs 2011-2012.

La regidora, Sra. Ester Roqueta i Vilà, vol exposar que ha es-
tat efectuant el tràmits oportuns amb el grup de veterinaris 
que es varen oferir per fer un curs de manipulació d’aliments 
al nostre municipi. El preu és de 25 euros per persona i es 
pot realitzar més d’un curs sempre que hi hagi un quòrum 
suficient que faci eficient el curs.

4t.- EXPEDIENT INCORPORACIÓ ROMANENTS 
1/2012. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE-
FINITIVA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

"Donar-se la corporació per assabentada de que resta elevat 
a definitiu l’acord d’aprovació inicial acordat per resolució de 
l’alcaldia de data 26 d’abril de 2012, de conformitat amb allò 
disposat per l’article 169.1 del Text refós de la Llei d’Hisen-
des Locals (RDL 2/2004, de 5 de març).”

5è.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 2/2012. 
DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

"Donar-se la corporació per assabentada de que resta ele-
vat a definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat pel Ple de 
l’ajuntament en data 26 d’abril de 2012, de conformitat amb 
allò disposat per l’article 169.1 del Text refós de la Llei d’Hi-
sendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març).”

6è.- ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. DO-
NAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer - Donar-se la corporació per assabentada de que 
resta elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat pel 
Ple de l’ajuntament en data 26 d’abril de 2012 referent a 
l’ordenança municipal de gestió de residus de la construcció 
i demolició. 

7è.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITI-
VA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FIS-
CAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS 
I DEL REGLAMENT REGULADOR DEL PROCEDI-
MENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ A 
LA LLAR D’INFANTS DE CAMPLLONG. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer - Donar-se la corporació per assabentada de que res-
ten elevats a definitius els acords adoptats pel Ple de l’ajun-
tament en data 26 de gener de 2012 de: 

1. Aprovació inicial del Reglament regulador del procediment 
i matrícula  a la Llar d’infants de Campllong

2. Aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança fiscal 
núm. 20 Reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
Llar d’infants
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8è.- SUPRESSIÓ DEL REGISTRE DE PARELLES 
DE FET DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG. 
APROVACIÓ INICIAL
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar inicialment la supressió del REGIS-
TRE DE PARELLES DE FET de l’Ajuntament de Campllong 
i en conseqüència deixar sense efectes les normes re-
guladores de l’esmentat Registre.

9è.- PROJECTE MODIFICAT DE CONDICIO-
NAMENT I OBRES COMPLEMENTÀRIES A LA 
CARRETERA C-25 DE PK 242+000 AL 243+640. 
CAMPLLONG – CASSÀ DE LA SELVA. COMUNI-
CACIÓ DE RENÚNCIA A PART DE LES OBRES 
PROJECTADES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer- COMUNICAR al Servei Territorial de Carreteres de 
Girona de la Direcció General de Carreteres del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la 
renúncia a l’execució d’una part de les obres contemplades 
al PROJECTE MODIFICAT DE CONDICIONAMENT I OBRES 
COMPLEMENTÀRIES A LA CARRETERA C-25 DE PK 242+000 
AL 243+640. CAMPLLONG – CASSÀ DE LA SELVA de data ju-
liol de 2011, concretament, a l’execució de la INTERSECCIÓ 
2 projectada (PK: 1+315) al costat esquerre de la carretera 
C-25, segons el plànol núm. 2- Plànol de conjunt, que cons-
tituiria el nou camí d’accés als veïnats de Can Canyet i de 
Llebrers. 

Segon - DONAR CONFORMITAT I CONSIDERAR viable i 
necessària l’execució de la INTERSECCIÓ 1 plantejada (PK: 
0+490), al costat dret de la carretera C-25, a l’alçada del 
Cementiri Municipal.

Tercer - Sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de Gi-
rona que realitzi, amb els seus mitjans propis i amb la major 
brevetat possible, les actuacions de condicionament neces-
sàries per millorar l’accés actual existent al costat dret de 
la carretera C-25 al veïnat de Can Canyet i els dos accessos 
actuals existents al costat esquerra de la carretera C-25 
d’accés al veïnat de Can Canyet del municipi de Campllong 
i al veïnat de Llebrers del municipi Cassà de la Selva, se-
gons plànol adjunt,, per tal de millorar de forma immediata 
les condicions de seguretat viària i la comoditat dels vehi-
cles per realitzar les maniobres d’incorporació i sortida en 
aquests dos punts. 
L’Ajuntament de Campllong considera que l’actuació a realit-
zar en aquests dos accessos consisteix en anivellar la part 
superior de la cuneta, per tal d’evitar el vaivé actualment 
existent, que alenteix la circulació dels vehicles, majoritària-

ment els pesants, buscant el sistema més adient per drenar 
i desguassar les aigües pluvials. 

10è.- MOCIÓ A FAVOR DEL RESPECTE AL 
MAPA MUNICIPAL DE CATALUNYA I EN DE-
FENSA DE LES COMPETÈNCIES EXCLUSIVES 
EN AQUEST ÀMBIT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
Primer.- Que es contempli la realitat del mapa 
municipal, com una eina per prestar de la mane-
ra més eficient determinats serveis públics, que re-
quereixen la proximitat com a factor indispensable.  

Segon.- Reivindicar que les competències de l’organització 
territorial es determinen com exclusives en l’article 84 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant, és po-
testat del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya 
proposar, deliberar i acordar models territorials que facin 
que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del 
país.

Tercer.- Que des de la necessitat de fer més eficient i mi-
llorar l’eficàcia de les administracions que actuen a Cata-
lunya, i garantir una prestació dels serveis de qualitat, així 
com evitar la duplicitat i confusió de competències entre ad-
ministracions, s’acceleri el desenvolupament de la nova Llei 
de governs locals i que les competències que s’atribueixen 
a l’àmbit local, tinguin unes clares contrapartides econòmi-
ques detallades en la Llei de Finances locals.

Quart.- Que es continuï promovent la cultura de la man-
comunació d’esforços, per tal de millorar l’eficiència, reduir 
costos i prestar amb qualitat els serveis públics. A més, i 
sempre amb un estudi de viabilitat tant econòmica com soci-
al, la fusió voluntària de municipis.
  
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a que recol-
zi tècnica i econòmicament als Consells Comarcals en els 
territoris on aquests tinguin la funció de prestador i man-
comunador de serveis pels ens local, per tal de que puguin 
desenvolupar de manera eficient aquesta necessària funció.

Sisè.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generali-
tat de Catalunya, a través del  Departament de Governació i 
Relacions institucionals i a tots els portaveus dels grups del 
Parlament de Catalunya.

11è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTA-
DES PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SES-
SIÓ PLENÀRIA, DE LA NÚM. 39/2012 A LA 
47/2012.  
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Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organitza-
ció, funcionament i règim jurídic de les entitats locals – 
RD2568/1986, de 28 de novembre -,  es dóna compte de les 
resolucions d’alcaldia dictades des de l’última sessió: de la 
núm. 39/2012 a la 47/2012.

Núm.: 39/2012
Ref.: Autorització d’ús privatiu de bé de domini públic (solar 
municipal) per acampada AMPA La Salle Cassà de la Selva.  

Núm.: 40/2012
Ref.: Duplicitat rebut taxa escombraries Can Rossinyol 

Núm.: 41/2012
Ref.: Trasllat certificat d’aprofitament urbanístic 

Núm.: 42/2012
Ref.: Devolució fiança d’afectació de la via pública i altres ele-
ments del domini públic. Llicència d’obres exp. 44/2008, Ober-
tura rasa per a nova estesa de línia elèctrica de baixa tensió, 
subterrània a 0,4 KW i instal·lació de nova caixa BT per a nou 
subministrament

Núm.: 43/2012
Ref.: Trasllat informe tècnic POLINGESA referent al projecte 
de Segregació i agregació finques rústiques 

Núm.: 44/2012
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència obres 
4/2005 referent a la llicència urbanística per a la construcció 
de 4 naus industrials    

Núm.: 45/2012
Ref.: Contractació equip de monitors per casal d’estiu 2012

Núm.: 46/2012
Ref.: Concessió llicència urbanística exp. núm. 29/2010

Núm.: 47/2012
Ref.: Autorització al veïns del carrer de la Pau per celebració 
de la Nit de Sant Joan   

12.- MOCIONS URGENTS
Els membres aquí reunits aproven i voten en unanimitat la 
urgència dels punts que segueixen.

12.1.-  MOCIÓ REFERENT A LA SETMANA DE 
LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA. CARTA 
D’ADHESIÓ 2012
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - APROVAR la celebració de la setmana de la 

Mobilitat Sostenible i Segura que comança el dissabte 22 i 
acaba el dissabte 29 de setembre de 2012 amb la següent 
activitat: 

Organització pel dia 27 de setembre de 2012 d’una caminada 
saludable. 

SEGON - Trametre el present acord a l’ATM Girona, i fa-
cultar l’Alcalde per a la realització de qualsevol tràmit o sig-
natura que tingui a veure amb l’eficàcia del present acord. 
      
12.2.- MODIFICACIÓ DE LA FIGURA DE PLA-
NEJAMENT URBANÍSTIC POUM. APROVACIÓ 
INICI TRÀMITS 
Que el municipi de Campllong disposa de Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), publicat en el DOGC número 
de data 29 de març de 2007, vigent en el terme municipal, 
modificat per successives revisions.

Atès que al llarg de la seva vigència s’han observat contra-
diccions degut a les posteriors modificacions i no adequació 
del text inicial a aquestes modificacions.

Atès que l’actual regulació urbanística ha estat recentment 
modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació 
del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Le-
gislatiu 1/2010, de 3 d’Agost i que permet una major activitat 
urbanística en camps que anteriorment no eren d’actuació, 
degut a la finalitat de la normativa, dins al context econòmic 
actual, d’un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la 
base de la utilització racional del territori, per comptabilitzar 
el creixement i el dinamisme econòmic necessari amb la co-
hesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida. 
Per exemple, una de les modificacions efectuades i que és 
del nostre interès és la de l’article 47 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, que permet en sòl no urbanitzable, a banda 
de la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals ja 
permès amb la legislació anterior, la reconstrucció i rehabi-
litació d’altres construccions anteriors a l’entrada en vigor 
del primer instrument de planejament urbanístic general en 
cada municipi i que sigui necessari preservar i recuperar per 
raons arquitectòniques o històriques, així com la rehabilita-
ció de les construccions rurals en desús per corregir el im-
pacte ambiental o paisatgístic negatiu. 

Atès l’anterior és interès d’aquesta Corporació la iniciació 
dels tràmits per una modificació de la figura de planejament 
urbanístic, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

El motiu que justifica aquesta modificació és una incoherèn-
cia detectada en el text de la figura de planejament urbanís-
tic més una necessitat d’adequar la figura de planejament a 
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la normativa legal i facilitar així un desenvolupament urba-
nístic sostenible, el qual es seguirà per la seva tramitació la 
legislació vigent.

Abans de la iniciació dels tràmits de modificació, és interès 
d’aquesta Corporació dur a terme un tràmit d’informació als 
efectes de contribuir a la participació ciutadana, com a mitjà 
de participació dels veïns del municipi a la vida local, com 
així es permet a l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local.

És per la qual cosa que el sotasignat Alcalde proposo al Ple 
l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar la iniciació dels tràmits legals oportuns per 
una modificació de la figura de planejament urbanístic, el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal.

Segon.- Procedir a un tràmit d’informació pública als efectes 
de participació ciutadana dels veïns del municipi per la seva 
contribució en la vida local.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 
26 DE JULIOL DE 2012

1r.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 
DIA  28/06/2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 
28/06/2012

2n.- QÜESTIONS D’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
El Sr. Alcalde comenta que ha estat nomenat com a represen-
tant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en el 
Consell de Direcció i Consell de Salut de la Regió Sanitària de 
Girona del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

3r.- REGIDORIES. DONAR COMPTE DELS AS-
SUMPTES I GESTIONS REALITZADES
El regidor Sr. Àlex Carrera vol fer constar que va assistir a una 
reunió al Consell Comarcal del Gironès referent a les dificul-
tats de finançament dels  transports i els menjadors escolars, 
les llar d’infants. Comenta l’opció de que els transports esco-
lars no obligatoris els usuaris paguin el servei, però pel que 
sembla no ha tingut acceptació i per això s’anul·laran.

El regidor volen deixar constància dels actes previstos per la 
Festa Major i el cicle musicant d’enguany: 

4t.-  RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Vist que ha estat necessari l’aprovació mitjançant Decret 
d’Alcaldia de diversos temes relacionats amb la sol·licituds de 

subvencions, atès que les dates de presentació de la docu-
mentació eren anteriors a la data del Ple i calia fer l’acord de 
sol·licitud entre altres tràmits. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

4.1 Ratificació del decret d’alcaldia Núm.: 51/2012 
del dia 16 de juliol de 2012 referent a la  Firma 
de conveni de delegació a ratificar pel Ple, entre 
l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès als 
efectes de la convocatòria del programa Viure al 
Poble Més, convocatòria 2012 amb cofinançament 
FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4,

" Vista la convocatòria GRI/144/2012, de 18 de maig, pel qual 
s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de 
municipis amb una població de dret fins a 3.000 habitants sus-
ceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, 
eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més.

Atès que en les bases de la convocatòria, concretament en 
el seu punt 7.6.m 1), es requereix acord entre l’ens benefi-
ciari i l’ens executor en el cas que aquests fossin diferents, 
el qual es presentarà amb la documentació adjunta a la sol·
licitud.

Atès que la data de finalització de la presentació de sol·licitud 
és el dia 16 de juliol de 2012; el sotasignat Alcalde, HE RESOLT:

PRIMER.- Procedir a la firma del convenir de delegació entre 
l’Ajuntament de Campllong i el Consell Comarcal del Gironès 
als únics efectes de la convocatòria del programa Viure al Po-
ble Més, convocatòria 2012, amb cofinançament FEDER Cata-
lunya 2007-2013, eix 4.

SEGON.- Donar compte al Ple de la present resolució en la pri-
mera sessió que tingui lloc als efectes del seu coneixement i 
ratificació" 

4.2 Ratificació del decret d’alcaldia Núm.:  52/2012 
referent al programa VIURE AL POBLE MÉS. Sol-
licitud subvenció.  

PRIMER – Sol·licitar al Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la inclusió 
i acceptació del projecte "Campllong: Un municipi d’entorn 
natural per descobrir. Revitalització econòmica mitjançant 
el foment i la potenciació de l’oferta turística", al programa 
“Viure al Poble Més”. 

4.3 Ratificació del decret d’alcaldia Núm.:  Núm.: 
55/2012, referent a la subvenció en el marc del Pla 
Nacional de Joventut. Sol·licitud subvenció.  
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PRIMER – Sol·licitar al Departament de Benestrar Social i fa-
mília de la Generalitat de Catalunya, la inclusió i acceptació 
del projecte "Motivacions pel col·lectiu juvenil de Campllong”. 

5è.- CESSIÓ ANTENA CONNEXIÓ XARXA GAS 
-TRAM2- A LA COMPANYIA GAS NATURAL SDG, 
S.A.. APROVACIÓ. 

Vista la tramitació de l’expedient relatiu al lliurament a GAS 
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A, de la canalització de gas 
TRAM2 que transcórrer des de l’accés al Polígon Industrial 
"Les Ferreries" de Campllong fins a l’entrada del nucli urbà. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Cedir a la companyia GAS NATURAL DISTRIBUCIÓ 
SDG SA (NIF-A63485890) les servituds de pas constituïdes a 
favor d’aquest Ajuntament per a execució de les obres corres-
ponents al projecte titulat “XARXA DE SUBMINISTRAMENT DE 
GAS A MITJA PRESSIÓ B, TRAM2”, segons documents d’ac-
ceptació de justpreu per mutu acord, subscrits amb els propi-
etaris que seguidament es detallaran i lliurant a aquest efecte 
còpies compulsades de tots els documents pertinents per a la 
inscripció dels drets de servitud exposats en el Registre de la 
Propietat, essent a càrrec de la companyia interessada totes 
les despeses que, per qualsevol concepte, puguin generar els 
tràmits esmentats:

Propietaris: XXX
Finca projecte: 13 - que correspon al cadastre al Polígon 1 
parcel·la 84

Propietaris: XXX
Finca projecte: 14 - que correspon al cadastre al Polígon 1 
parcel·la 85

Propietari: XXX
Finca projecte: 15 - que correspon al cadastre al Polígon 1 
parcel·la 86

Propietari: XXX
Finca projecte: 16 - que correspon al cadastre al Polígon 1 
parcel·la 83

SEGON.- Cedir a la mateixa companyia, les instal·lacions exe-
cutades, segons projecte esmentat i, igualment, en relació al 
seu tram 2.

TERCER.- Que, l’Ajuntament de Campllong emeti factura 
corresponent al cost  de la canalització de gas (ajustat a les 
mateixes condicions econòmiques establertes en el conveni 
signat en data 16 de febrer de 2007 de cessió del TRAM1), i de 
les indemnització efectuades al seu dia per la servitud de pas i 

l’ocupació temporal als propietaris. 
Cost canalització: 596,10 metres x 47,23 €/ml = 28.153,80 €
Indemnitzacions per ocupacions: 7.257,23 €

6è.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA LLAR D’IN-
FANTS "EL TRACTORET" DE CAMPLLONG. APRO-
VACIÓ. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar el Pla d’autoprotecció del l’edifici municipal 
Llar d’Infants El Tractoret de Campllong. 

Segon.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil Comarcal el 
Pla esmentat, als efectes de la seva homologació a través de 
la plataforma HERMES. 

7è. FESTES LOCALS 2013. ESTABLIMENT.
En compliment d’allò que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels 
treballadors i tal com estableix el Decret 177/1980, de 3 d’oc-
tubre, en el que s’estableix que les dues festes locals seran 
fixades a proposta dels municipis respectius; Els reunits per 
unanimitat ACORDEN: 

Primer – Proposar les següents dates com a diades de festa 
local pel proper any 2013:

27 de maig    
26 d’agost 

8è.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS DE SUPORT ECONÒMIC A PERSONES 
AMB DEPENDÈNCIA  - ANY 2012 I APROVACIÓ 
DE LES BASES REGULADORES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

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

2.- Per atendre les sol·licituds que puguin plantejar-se a l’em-
para de la convocatòria exposada, els ajuts serà a càrrec de 
la partida 12.2.480 (Atencions benèfiques i assistencials) del 
pressupost de l’exercici i dels pressupostos participatius d’en-
guany i de les anualitats anteriors que encara hi hagi consig-
nació. 

3.- Establir fins el proper dia 28 de setembre de 2012, per a 
la presentació de les sol·licituds pels interessats i fer publica  
aquesta mitjançant anuncis en el taulell oficial de la Corpora-
ció, web municipal i altres mitjans locals de difusió.
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9è. DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DE 
LA SELVA LES COMPETENCIES MUNICIPALS 
DERIVADES DE LA POTESTAT SANCIONADORA 
PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DE PROCE-
DIMENTS PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE 
SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS. 

Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer: Delegar al Consell Comarcal de la Selva, les compe-
tències municipals derivades de la potestat sancionadora per 
la instrucció i resolució de procediments per infraccions en 
matèria de sanejament d’aigües residuals. 

Aquesta delegació inclou: 

1. Realització d’inspeccions i altre tipus d’actes de control so-
bre els subjectes públics i privats que aboquen a la xarxa de 
sanejament municipal, ja sigui en alta o en baixa. 

2. Incoació del procediment sancionador, ja sigui d’ofici o a 
petició de l’Ajuntament, l’Agencia Catalana de l’Aigua o per de-
núncia d’un particular. 

3. Adopció de mesures cautelars en el procediment sancionador. 

4. Tramitació de la instrucció dels procediments sancionadors, 
fins a l’emissió de la proposta de sanció. 

5. Imposició de les sancions per infracció dins els límits de les 
competències atribuïdes a l’Ajuntament per la legislació vigent 
en matèria d’aigües, i la seva notificació al responsable de la 
infracció i altres interessats. 

6. Adopció de resolucions de determinació de dany produït 
com a conseqüència de la infracció. 

7. Resolució de recursos administratius contra els actes admi-
nistratius de finalització del procediment sancionador. 

10è.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUN-
TAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL COMAR-
CAL DEL GIRONÈS, PER L’ORGANITZACIÓ DEL 
FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES "EMERGENT". 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - Aprovar el conveni de delegació entre l’Ajuntament 
de Campllong i el Consell Comarcal del Gironès, per l’organit-
zació del Festiva d’arts Escèniques "EMERGENT", d’acord amb 
el text que figura a l’annex. 

11è.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG I EL CONSELL 

COMARCAL DEL GIRONÈS, PER A LA DINAMIT-
ZACIÓ DELS PARCS URBANS DE SALUT I LES 
XARXES D’ITINERARIS SALUDABLES.  

Vist l’escrit tramés pel Consell Comarcal del Gironès (NRE 813 
del dia 29 de juny de 2012), fent tramesa del text del conveni 
de delegació entre els ajuntaments de la comarcal i el Consell 
Comarcal del Gironès per a la dinamització dels parcs urbans 
de salut i les xarxes d’itineraris saludables;  Els reunits per 
unanimitat ACORDEN: 

PRIMER - Aprovar el conveni de delegació entre l’Ajuntament 
de Campllong i el Consell Comarcal del Gironès, per a la di-
namització dels parcs urbans de salut i les xarxes d’itineraris 
saludables, d’acord amb el text que figura a l’annex. 

12è.- COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES 
PER L’ALCALDIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLE-
NÀRIA, DE LA NÚM. 48/2012 A LA 56/2012.  
Conforme indica l’article 42 del Reglament d’Organització, funci-
onament i règim jurídic de les entitats locals – RD2568/1986, de 
28 de novembre -,  es dóna compte de les resolucions d’alcaldia 
dictades des de l’última sessió: de la núm. 48/2012 a la 56/2012.

Núm.: 48/2012
Ref.: Cessió de drets funeraris 

Núm.: 49/2012
Ref.:  Emissió de certificat per cancel·lació d’afectació que gra-
va una finca propietat de Porc de Girona, Sl, abans Granges 
Vidal, S.L. 

Núm.: 50/2012
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència obres 
14/2011 referent a la sol.licitud de devolució de fiança 

Núm.: 51/2012
Ref.: Firma de conveni de delegació a ratificar pel Ple, entre 
l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès als efectes de 
la convocatòria del programa Viure al Poble Més, convocatòria 
2012 amb cofinançament FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4.

Núm.: 52/2012
Ref.: Programa VIURE AL POBLE MÉS. Sol·licitud subvenció.  

Núm.: 53/2012
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència obres 
14/2010 referent a la sol·licitud de devolució de fiança 

Núm.: 54/2012
Ref.: Trasllat informe tècnic de l’expedient llicència obres 
12/2012 referent a la sol.licitud de llicència d’obres per la res-
tauració de la piscina. 
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Núm.: 55/2012
Ref.:Subvenció en el marc del Pla Nacional de Joventut. Sol-
licitud subvenció.  

Núm.: 56/2012
Ref.: nomenament d’un coordinador en matèria de seguretat 
i salut per a l’execució de les obres "Text refós del projecte 
d’arranjament del ferm de camins públics rurals del municipi 
de Campllong utilitzant àrid dels residus de la construcció i 
formació de passos de tubs i passallisos mitjançant formigó 
reciclat".

13è. MOCIONS URGENTS
L’alcalde proposa al Ple la inclusió, a l’ordre del dia, per ur-
gència, de la proposta que tot seguit es dirà, atès que la pro-
posta es va rebre una vegada el ple ja estava convocat. Tots 
els presents voten a favor, que suposa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, per a la seva inclu-
sió a l’ordre del dia.

MOCIÓ EN  DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA 
HISENDA I AGÈNCIA TRIBUTÀRIA PRÒPIA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER.- Reivindicar un nou pacte fiscal per a Catalunya, en 
la línia del concert econòmic, que garanteixi que la Generalitat 
pugui legislar, recaptar, gestionar i liquidar els nostres recur-
sos fiscals. 

SEGON.- Donar suport al Govern de Catalunya en la defen-
sa d’un nou pacte fiscal que permeti gestionar la hisenda 
pròpia i l’agència tributària, en els quals el món municipal 
hi ha de participar, que gestioni la recaptació, la liquidació i 
la inspecció de tots els tributs suportats a Catalunya, el que 
permetrà millorar de forma substancial els nostres propis 
recursos locals. 

TERCER.- Notificar aquesta resolució al Parlament de Cata-
lunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les entitats 
municipals de Catalunya.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 26 DE JULIOL DE 2012

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 21 DE JUNY 
DE 2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 

21/06/2012

2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES
2.1 Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

1. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) 
de la relació de despeses indicades a la llista per import de 
33.459,04 €

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

2.2.1.- Consell Comarcal del Gironès, 3.637,37 € correspo-
nents als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de maig 
de 2012: 

2.2.2.- Consell Comarcal del Gironès, 300 € corresponents al 
càrrec núm.- 12/031  referent a l’assessorament tècnic per 
a la elaboració de la documentació tècnica de la instal·lació 
elèctrica de l’ajuntament. 

2.2.3.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT cor-
responent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2012 amb 
el següent detall:  

SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Juny 331,81

3r.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACCEPTACIÓ SUB-
VENCIÓ.  
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment corpora-
tiu, la cessió d’una impressora HP LaserJet 2015 d’acord amb 
l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 
19 de juny de 2012. 

4t.- SUBVENCIONS DIVERSES.  SOL·LICITUDS I 
ALTRES TRÀMITS.
4.1.- DIPSALUT. AJUDES I SUBVENCIONS DI-
VERSES. SOL.LICITUD.
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Sol·licitar a L’Organisme Autònom de Salut Pú-
blica – 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 es-
pecifiquen.
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Programa Pm07 de suport econòmic per a la rea-
lització d’activitats de promoció de la salut 2012 
Període de sol·licitud: Des de 27/06/2012 fins a 17/09/2012
Concepte: Activitats dirigides destinades a la gent gran de mi-
llora de la condició física.
Pressupost:  2.400 (6 mesos) 
Import de la Subvenció: 1.200  € 

Subvencions als Ajuntaments de la demar-
cació de Girona per a la lluita i control in-
tegrat de plagues urbanes per a l’any 2012 
Període de sol·licitud: Des de 27/06/2012 fins a 17/09/2012
Concepte: Desratització
Pressupost:  915,36 €/anual
Import de la Subvenció: 823,82

4.2.- FIRA DE PRIMAVERA. GENERALITAT DE 
CATALUNYA. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, 
RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NA-
TURAL. SOL.LICITUD SUBVENCIÓ. 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

1r.- Sol·licitar del Departament d’Agricultura, Alimenta-
ció i Acció Rural, en l’àmbit de la convocatòria exposada, 
una subvenció a fons perdut, d’import 6.000 €, per al 
finançament parcial de les despeses d’organització de 
la 30a. edició de la Fira Comarcal de Primave-
ra d’aquest municipi, que va tenir lloc els dies 14 i 15 
d’abril passats.

5è.- OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA RECTORIA 
PER A L’AMPLIACIÓ DE LA CASA CONSISTORI-
AL. APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ NÚM.4
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer – Aprovar les següents certificacions de l’obra 
d’ADEQUACIÓ DE LA RECTORIA PER A L’AMPLIACIÓ DE 
L’ÀREA ADMINISTRATIVA DE LA CASA CONSISTORIAL DE 
CAMPLLONG: 

Núm. certificació:4
Import: 12.316,27 €

6è.- OBRES D’AMPLIACIÓ DELS LOCALS SOCI-
ALS 1A. FASE”. APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ 
NÚM. 10
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 
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:          10
 Import:      170.110,98 €
 Subvenció Generalitat      89.920,67 €
 Subvenció Diputació      21.214,33 €
 Ajuntament                     58.975,97 €

7è.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SA-
LUT DE L’EXECUCIÓ D’OBRES "TEXT REFÓS 
DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL FERM DE 
CAMINS PÚBLICS RURALS DEL MUNICIPI DE 
CAMPLLONG UTILITZANT ÀRID DELS RESIDUS 
DE LA CONSTRUCCIÓ I FORMACIÓ DE PASSOS 
DE TUBS I PASSALLISOS MITJANÇANT FORMI-
GÓ RECICLAT". 
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, informat favora-
blement per el coordinador de les obres "Text refós del projec-
te d’arranjament del ferm de camins públics rurals del muni-
cipi de Campllong utilitzant àrid dels residus de la construcció 
i formació de passos de tubs i passallisos mitjançant formigó 
reciclat"

8è.- DESPATX ORDINARI
8.1.- 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. 

8.2.- Tot seguit, igualment, es dona compte de les següent 
comunicacions: 

- De l’aeroport de Girona-Costa Brava (NRE 804 del dia 27 
de juny), sol·licitant que se’ls informi si està previst rea-
litzar alguna actuació que pogués afectar a les poblaci-
ons d’aus que viuen als voltants de l’aeroport, en relació 
al compliment de les normes tècniques i operació d’aerò-
droms d’ús públic.

Els reunits acorden traslladar a l’Aeroport de Girona-Costa 
Brava que, en aquests moment no hi ha cap projecte que 
pugues afectar a les poblacions d’aus que viuen al nostre 
municipi.
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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 9 D’AGOST DE 2012

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 26 DE JU-
LIOL DE 2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 26/07/2012

2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES
2.1.-Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

1. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) 
de la relació de despeses indicades a la llista per import 
de 7.038,70 €.

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

2.2.1.- Consell Comarcal del Gironès, 2.656,32 € corresponents 
als serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de juny de 2012: 

2.2.2.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS - SALT cor-
responent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2012 amb el 
següent detall:  

SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS
PART VARIABLE 2N TRIMESTRE CAMPLLONG

Hores Part variable (SAD)

258 1.426,74 €

2.2.3.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT cor-
responent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2012 amb 
el següent detall:  

SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Juliol 331,81 €

3r.- DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACCEPTACIÓ DI-
VERSES SUBVENCIONS.  
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Acceptar amb manifestació de l’agraïment corporatiu, 
les següents subvencions concedides per la Diputació de Girona: 

ACORD: Junta de Govern de la Diputació de Girona
DATA ACORD: 17/07/2012
EXPEDIENT: ES/13837

CONCEPTE: Foment i pràctica de l’esport 2011-2012
IMPORT SUBVENCIÓ: 930 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.033,33 € 
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/10/2012

ACORD: Resolució de Vicepresidència
DATA ACORD: 23/07/2012
EXPEDIENT: AC/10866
CONCEPTE: Obres d’arranjament de flonjalls dels camins 
públics municipals de Campllong 
IMPORT PROJECTE: 38.636,62 €
IMPORT SUBVENCIÓ: 15.000 € (38,82%)
JUSTIFICAR ABANS DE: 30/11/2012

4è.- CONTRACTE MENOR PER A L’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES: 

1. MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES D’AR-
RANJAMENT DE FLONJALLS DELS CAMINS PÚ-
BLICS RURALS DE MUNICIPI DE CAMPLLONG

2. D’ADAPTACIÓ DE LES RAMPES DELS 3 PAS-
SOS ELEVATS DEL VEÏNAT DE LA BRUGUERA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PRIMER. Portar a terme les obres consistents en “MEMÒ-
RIA VALORADA DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE FLON-
JALLS DELS CAMINS PÚBLICS RURALS DE MUNICIPI DE 
CAMPLLONG”  i les obres d’ADAPTACIÓ DE LES RAMPES DELS 
3 PASSOS ELEVATS DEL VEÏNAT DE LA BRUGUERA, existeix 
consignació suficient per autoritzar la despesa per import “, 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el con-
tractista XAVIER ALSINA, S.A. (pressupost de data 06 d’agost 
de 2012), i per un import de 42.491,52 IVA inclòs. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació 
de l’execució de l’obra amb càrrec a les següent partides del 
pressupost 2012: 

12.4.210 – import 37.816,81 € Obres arranjament flonjalls 
12.4.639 – import 4.672,80 € Obres adaptació rampes passos 
elevats. 

5è.- DESPATX ORDINARI
5.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa 
informar als assistents de les comunicacions rebudes per tal 
de que els reunits es donin per assabentats. 

5.2.- Tot seguit, igualment, es dona compte de la següent co-
municació: 

- De l’agència de Residus de Catalunya (NRE 946 del dia 7 
d’agost), informant de la DENEGACIÓ de l’ajut sol·licitat dins 
la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat. 
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Els reunits acorden traslladar a l’Agència de Residus de Cata-
lunya, sol·licitud de revisió dels motius pels quals s’ha denegat 
la subvenció sol·licitada per tal d’aconseguir la subvenció sol-
licitada, atenent que les darreres dues anualitat l’Ajuntament 
de Campllong ha realitzat les obres amb l’estricte compliment 
de les bases reguladores i de la normativa vigent. 

Afegir que Campllong com a municipi amb moltes àrees disse-
minades ha realitzat sempre un gran esforç per mantenir en bon 
estat i recuperar tots els camins públics rurals, atès que és la 
xarxa principal de comunicació dels veïns que hi resideixen. 

Les darreres convocatòries d’ajuts (2010-2011) ens han servit 
per donar una gran empenta als treballs realitzats ja que amb la 
situació econòmica actual obtenir recursos destinats al mante-
niment de camins, tal com hem anat fent fins ara amb les con-
vocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus 
de la construcció que hem destinat a l’arranjament de camins 
rurals, ens ha permès poder realitzar molts més treballs que els 
que s’haurien pogut realitzar amb els recursos propis. 

Per acabar, afegir que, el manteniment dels camins (conser-
vació i amplada), la majoria dels quals transcorren per zones 
boscoses, és un objectiu principal per a la prevenció d’incen-
dis, ja que son les vies de treball pels serveis d’incendis i actu-
en com a tallafocs naturals.

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL JUNTA DE 
GOVERN DE DATA 20 DE SETEMBRE DE 2012

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 9 D’AGOST DE 2012
S’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta de data 09/08/2012

2n.- APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
DESPESES DIVERSES
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

1. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) 
de la relació de despeses indicades a la llista per import de 
84.939,10 €.

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

2.2.1.- Consell Comarcal del Gironès, 2.055,82 € corresponents als 
serveis de l’Àrea de Medi Ambient del mes de JULIOL de 2012: 

2.2.2.- CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT cor-
responent a l’aportació dels Ajuntaments per l’any 2012 amb 
el següent detall:  

SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS

Mes Part fixa

Agost 331,81

2.2.3.- AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, correspo-
nent a l’aportació de L’Ajuntament de Campllong d’acord amb 
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 de la Selva", amb el següent detall:  

URUSARIS: 2 (V.B. – C.S.)
DATA INICI: 14/03/2011 i 16/05/2011 
MESOS: 9,5 i 7,5 
A PAGAR: 1.438,60 € i 1.135,73 €
TOTAL: 2.574,33 €

3r.- CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. AC-
CEPTACIÓ SUBVENCIÓ  
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Acceptar, amb manifestació de l’agraïment corporatiu, 
la següent subvenció concedida pel Consell Comarcal del Gironès : 

ACORD: Decret de Presidència 
DATA ACORD: 02/08/2012
CONCEPTE: Cicle Musicant Campllong 2012
IMPORT SUBVENCIÓ: 400 €
IMPORT A JUSTIFICAR: doble de l’import atorgat 

JUSTIFICAR ABANS DE: 31/10/2012

4t.-  RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

PROGRAMA DEL SERVEI LOCAL D’ORIENTACIÓ 
FAMILIAR. CONVOCATORIA PEL CURS 2012-
2013. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ. 

PRIMER – Sol·licitar al Departament d’Acció Social de la Dipu-
tació de Girona la nostre inclusió i participació en el progra-
ma del Servei Local d’Orientació Familiar pel curs 2012-2013, 
adreçat a ajuntament de les comarques gironines amb pobla-
ció inferior a 5.000 habitants.

SEGON - Facultar a l’Alcalde-President, Sr. Lluís Freixas i Vi-
lardell, per a realitzar les actuacions i gestions adients per al 
compliment del present acord. 

TERCER - Donar compte de la present resolució al Ple en la pri-
mera reunió que tingui lloc, per a la ratificació del seu contingut. 
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5è.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SA-
LUT DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ACORD 
AMB LA "MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES 
D’ARRANJAMENT DE FLONJALLS DELS CAMINS 
PÚBLICS RURALS DE MUNICIPI DE CAMP-
LLONG"  i les obres d’ADAPTACIÓ DE LES RAM-
PES DELS 3 PASSOS ELEVATS DEL VEÏNAT DE 
LA BRUGUERA ".
Els reunits per unanimitat ACORDEN: 

Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut, informat favo-
rablement per el coordinador de les obres “MEMÒRIA VALO-
RADA DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DE FLONJALLS DELS 
CAMINS PÚBLICS RURALS DE MUNICIPI DE CAMPLLONG  i les 
obres d’ADAPTACIÓ DE LES RAMPES DELS 3 PASSOS ELEVATS 
DEL VEÏNAT DE LA BRUGUERA"

6è.- DESPATX ORDINARI
6.1.- En el present punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa 
informar als assistents de les següents comunicacions rebu-
des per tal de que els reunits es donin per assabentats. 

De la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona – XA-
LOC - (NRE 952 del dia 14 d’agost), fent tramesa de la Memòria 
de 2011 amb el recull de la gestió realitzada.

Del Consell Comarcal del Gironès, del Conseller de Turisme (NRE 956 
del dia 16 d’agost), agraint la signatura del conveni de col·laboració i 
fent tramesa de diversa documentació de promoció turística. 

De la companyia Endesa (NRE 957 del dia 17 d’agost), infor-
mant que arran de les interlocutories del Tribunal Suprem 
s’han revisat els components regulats dels preus de la llum 
del període entre octubre 2011 i març 2012, els quals s’han 
apujat i a fi d’afectar el mínim aquest pagament s’ha fraccionat 
a parts iguals fins a la fi de 2012. 

De la Direcció Provincial de Girona de la Secretaria d’Estat de 
la Seguretat Social (NRE 964 del dia 23 d’agost), informant que 
els CAISS atendran les peticions dels veïns amb el nou model 
d’esperes “cita prèvia”. 

De l’oficina al Consumidor del Consell Comarcal del Gironès 
(NRE 965, del dia 23 d’agost), fent tramesa de fulletons expli-
catius de “Recomanacions a les persones usuàries sobre les 
participacions preferents”. 

De UNNIM i GRUP BBVA (NRE 966, del dia 23 d’agost), infor-
mant de la fusió de les dues entitats financeres. 
 
Del Servei Català de Trànsit (NRE 1025 del dia 30 d’agost), 
comunicant que s’informa favorablement la sol·licitud de cre-

uament de la carretera C-25 pel dia 27 d’agost, pel pas de 
ciclistes participants en la bicicletada de la Festa Major. 

De Prodaisa (NRE 1022 del dia 30 d’agost), fent tramesa del 
resum de les facturacions als abonats del servei d’aigua du-
rant el segon trimestre de 2012. 

Del Consell Comarcal de la Selva (NRE 1034 del dia 31 d’agost), 
fent tramesa de l’acord de data 21 d’agost de la Comissió Per-
manent del Ple en relació a l’acceptació de la delegació de les 
competències municipals de control i sacionadores en matèria 
de sanejament d’aigües residuals del sector Les Ferreries.

De l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona – DIP-
SALUT – (nre 1056 del dia 6 de setembre), fent tramesa del catà-
leg de formació pel segon semestre de 2012 dirigit a tècnics muni-
cipals i altres persones que intervenen en temes de salut pública.  

Del President de la Generalitat de Catalunya (NRE 1057 del dia 
6 de setembre), fent tramesa d’escrit a tots els pobles amb 
motiu de la Diada Nacional. 

Del Departament d’Empresa i Ocupació – Direcció General de 
Telecomunicacions i Socitat de la Informació de la Generalitat 
de Catalunya (NRE 1058 del dia 6 de setembre), informant del 
llançament del pla idigital com a nova estratègia catalana d’in-
novació i creixement a través de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació TIC (www.idigital.cat). 

Del Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada (NRE 1059  del dia 6 
de setembre), informant del projecte “Amb Bici per la Marató de 
TV3”, per tal de que s’organitzes una sortida de tots els pobles 
de catalunya amb una arribada a les 41 capitals de comarca. 

Del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural – Direccio General del Medi natural i Biodi-
versitat (NRE 1084 del dia 10 de setembre), fent tramesa de la 
resolució de data 31 d’agost pel qual s’aprova el Pla triennal 
de tala, poda i estassada de vegetació pel manteniment de lí-
nies elètriques aèries per l’empresa ENDESA corresponent al 
període 2012/2014. 

6.1.- Igualment els reunits comenten el següent escrit: 

De Càritas Diocesana de Girona (NRE 954 del dia 16 d’agost), 
apel·lant a la solidaritat conjunta fan proposta de fer una do-
nació cada mes d’un euro o més que anirà als programes que 
es fan en el territori.  

Els reunits acorden de realitzar una aportació de 600.- € atès 
que són les associacions com Càrites les que realment treba-
llen i lluiten cada dia directament amb les persones que no 
tenen les necessitats bàsiques cobertes. 
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A finals de setembre s’han realitzat les obres de millora del ferm de diversos camins del 
municipi. Amb les obres d’arranjament es pretén conservar-ne el seu estat fins que se’n 
pugui realitzar un reesfaltat sencer. 

Actualment, els camins estan en molt mal estat a causa del trànsit de vehicles que su-
porta diàriament i a l’antiguitat de l’asfalt. Ha calgut arranjar els nombrosos flonjalls i les 
importants esquerdes en el paviment d’asfalt per fer més còmoda i segura la circulació dels 

vehicles. 
Amb l’actuació d’arran-

jament del camí s’ha aprofi-
tat per adaptar les rampes 
dels tres passos de vianants 
elevats existents al camí del 
Veïnat de la Bruguera d’acord 
amb el que estableix l’ordre 
de Foment FOM/3053/2008, 
de 23 de setembre. 

ARRANJAMENT DE FLONJALLS DELS CAMINS PÚBLICS RURALS I ADAPTACIÓ 
DE ELS RAMPES DELS 3 PASSOS ELEVATS DEL VEÏNAT DE LA BRUGUERA

Arranjament de flonjallsAdequació d’un pas a nivell

Aquest any a l’escola som molts de 
nens/es. A la classe de P1 som 13 
i a P2, 17. Aquests primers dies es-
tem en període d’adaptació, així que 
durant les primeres setmanes alguns 
hem plorat una miqueta, d’altres, que 
ja veníem el curs passat i estem més 
que adaptats, ens hem passat els 
dies jugant, experimentant i fent de 

germans grans intentant consolar i entretenir els més menuts.
Ara ja estem adaptats i hem començat totes les activitats 

psicomotricitat, música, anglès... També hem treballat molt els 
hàbits. Les senyoretes ens han explicat que ja ha arribat la 
tardor, així que hem estat cantant cançons, explicant contes 
i experimentat amb diferents fruits d’aquesta estació. És molt 

LA LLAR D’INFANTS EL TRACTORET 

La vida del poble

divertit! D’aquí a poc arribarà la castanyada i farem un berenar 
amb panellets fets per nosaltres i les castanyes que portarà 
la senyora castanyera. Ja us anirem informant de tot el que 
treballem i com de bé ens ho passem!!
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LOCAL SOCIAL

Durant el mes de juny, el Local Social va potenciar la nova 
cuina de la sala polivalent amb un curs alimentari d’estiu. 
Ens van ensenyar a fer un munt de coses la mar de bones i 
refrescants com ara: amanida de quinoa amb fonoll i raba-
nets, saltat de fruits vermells, infusió de te amb estèvia etc. 
Però no us penseu que això va ser tot. Al mateix mes, vam 
fer un curset ràpid d’aprendre a fer ratafia i en vam sortir 
tots un experts. 

A més a més, durant el mes de juny, les infermeres del 
CAP de Cassà i el consultori de Campllong ens vam venir a 
fer una xerrada de primers auxilis infantils que va ser la 
mar d’interessant. I per tal de potenciar una mica més la 
salut en el poble, vam iniciar unes dinamitzacions gratuïtes 
dirigides per la Sandra Sarrinat al Parc de Salut: unes clas-
ses diferents i divertides en les quals aprenem els beneficis 
de fer esport d’una manera diferent.

De seguida va arribar el mes de juliol amb molta calor. 
Tot i això, vam continuar amb les dinamitzacions organit-
zades els dimarts i els dijous on cada dia anàvem aprenent 
nous exercicis. Per altra banda, vam ser una mica solidaris 
i vam anar a donar sang davant l’Ajuntament: amb una ve-
gada no n’hi ha prou!

I per tal de començar amb aires 
de festa, el divendres 13 vam poder 
gaudir de l’Emergent i el dissabte 
28 de juliol, d’un concert de música 
cortesana del renaixement i barroc a 
càrrec d’Albert Bosch i Clara Valero. 

Durant el mes d’agost, les activi-
tats programades des del Local Soci-
al es van relaxar una mica i és que la 
Comissió de Festes de Campllong ja 
ens havia preparat un munt d’activi-
tats, balls i concerts on poder anar. 

I a part de les activitats de festa, 
també vam poder gaudir del Musi-
cant, amb concerts plens d’emoció 
i màgia amb artistes com ara Joan 
Chamorro & Andrea Motis, la Beth...

Tot i això, no vam perdre el costum de ser saludables 
i les dinamitzacions al parc de salut van continuar tot i la 
calor que feia. I al setembre, encara més, aprofitant la ce-
lebració de la setmana de la mobilitat! Cada vegada estem 
més en forma!

El desè mes de l’any va començar al ritme de la música 
amb una demostració del curset de dansa del ventre que es 
farà durant l’any al Local Social. Va tenir un munt d’èxit! A 
més a més, també es va realitzar un curs de manipulació 
d’aliments on vam aprendre els elements essencials per a 
una bona seguretat i higiene a la cuina.

El 22 de setembre continuàvem fomentant l’esport amb 
la primera duatló organitzada per l’Associació Esportiva 
de Campllong, aproximadament amb uns dos cents partici-
pants. Va ser un èxit rotund. 

Finalment i per acabar les activitats de setembre, el dia 
29 es va realitzar una demostració del funcionament de la 
Thermomix, l’aparell del moment. Vam descobrir que amb poc 
temps, esforç i diners, pots obtenir plats exquisits. Aquest tri-
mestre, els divendres fem experimentació i ens agrada molt 
perquè podem tocar, remenar, tastar, olorar... Fins ara hem 
experimentat amb moltes coses com: pasta, maduixes, pa-
pers de diferents textures... Cada divendres és una sorpresa!!

Per altra banda, el mes de setembre ha començat la 
temporada 2012-13 de cursos. Teniu una bona oferta per 
triar i remenar, per a totes les edats i gustos. Per a més 
informació podeu consultar el web de l’Ajuntament (http://
www.campllong.cat) o bé passar-vos pel Local Social o tru-
car-hi (972460787). Us informarem de tota l’oferta d’activi-
tats que hi ha al vostra avast. 
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El 21 de juny passat al vespre, al Local Social, l’infermera del consultori mèdic de Campllong 
i una altra infermera del CAP de Cassà ens van fer una xerrada de primers auxilis encarada 
cap a la cura i l’atenció dels infants en cas de patir algun incident com una cremada, una 
ferida, convulsions etc.

Durant els consells i actuacions que ens anàvem exposant les infermeres, vam com-
provar que per tal de fer unes bones cures o una bona atenció, cal estar ben equipats. Cal 
tenir el material necessari i adequat. Per aquest motiu ens van recalcar la importància de 
tenir una farmaciola amb tot el necessari. Des del local social considerem important recor-
dar-vos els elements essencials que cal tenir en compte amb les farmacioles (requadre de 
la dreta). La farmaciola és el lloc on es guarden els diferents materials usats en cures de 
primers auxilis. 

És recomanable que compleixi els següents requisits:
- Accessibilitat.
- Localització coneguda.
- Revisada periòdicament
- Inclou les instruccions d’ús dels medicaments que contingui.
- Protegir el material que sigui estèril per evitar-ne la contaminació.
- Evitar que la farmaciola estigui excessivament plena i pesi massa per si cal transportar-la d’un lloc a l’altre.
- Que estigui sempre fora de l’abast dels nens.

XERRADA SOBRE PRIMERS AUXILIS ELEMENTS ESSENCIALS QUE CAL TENIR 
EN UNA FARMACIOLA

- Antisèptics
- Gases estèrils
- Benes
- Sèrum fisiològic
- Apòsits
- Esparadrap
- Apòsits adhesius
- Tisores
- Pinces
- Guants d’un sol ús
- Alcohol (per desinfectar el material)

RECORDEU!:
En cas d’urgència, truqueu a CatSalut Respon al 061!
En cas d’emergència, truqueu al 112!

Aquesta proposta de programació d’arts escèniques de caire 
alternatiu, dinàmica, propera, fresca i suggerent, cada any ens 
sorprèn amb una ràpida successió d’actuacions de diversos 
gèneres. Aquest any s’hi va poder veure: 
Els Cremats (Taverna-fusió), Cia. Daraomai (Circ-roda i Circ-
ganivets), Mayte Carreras (Còmic), Bremen (Pop), Quim Vila 
(Cançò-monòleg), que van tenir una gran acceptació entre el 
públic.

FESTIVAL EMERGENT

CASAL DE JUBILATS DE CAMPLLONG
Durant el juny, els jubilats de Campllong ja començàvem a notar 
la calor i ja ens feia mandra anar a un lloc i altre. A més, com que 
arribava l’estiu, molts havíem de tenir cura de la mainada petita 
que ja no anava a escola, i no us penseu pas, això ens encanta i 
ho fem molt a gust!  Tot i això vam procurar fer alguna excursió, 
com la visita d’"El màgic món del tren", un gran espai on vam 
veure centenars de trens en miniatura de totes les èpoques i 
edats diferents des dels seus inicis. Després, vam anar a dinar 
al restaurant Tavèrnoles on vam quedar la mar de tips. 

Al mes de juliol no vam fer cap activitat extra. Però no fer 
cap activitat extra tampoc és quedar-nos a casa. Cada dimarts 

anem a berenar al Local Social i gairebé sempre tenim quel-
com a celebrar, sigui un sant o un aniversari. Ens ho passem 
la mar de bé ja que l’amfitrió ha de dur el berenar i sempre 
provem veritables exquisideses. A part d’això, cada quinze 
dies també anem a ballar i no sabeu pas com d’elegants ens 
posem, ven empolainats i a moure una mica el cos!

El mes d’agost tots estàvem d’acord amb què ens tocava 
gaudir de la Festa Major i la majoria ens vam trobar ballant 
enmig de les sardanes, el concert i el ball del diumenge. Les 
activitats per a nosaltres ens van encantar i la setmana se-
güent al sopar de germanor, vam poder gaudir de la música 
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SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
El mes de setembre passat, del 22 al 29, es va celebrar a Catalunya la Set-
mana de la Mobilitat Sostenible i Segura, sota el lema "Mou-te en la direcció 
correcta". Dins el ventall de propostes que ens oferien vam decidir adjun-
tar-nos a l’activitat de "Caminades saludables", aprofitant que estem dins el 
programa d’itineraris saludables, comptem amb un parc de salut i tenim la 
Sandra com a dinamitzadora, vam pensar que podiem potenciar-lo.

Els Itineraris Saludables són recorreguts que transcorren tant per dins 
el nucli urbà com pels seus entorns. Estan senyalitzats de manera perma-
nent per facilitar la pràctica d’activitat física moderada, principalment, per 
promoure l’acció de caminar.

Els Parcs Urbans de Salut són conjunts d’aparells que conformen un cir-
cuit dissenyats per realitzar exercici físic moderat. Estan instal·lats a l’aire 
lliure i a l’espai públic, en aquells punts del municipi on hi ha una important 
afluència de persones i recursos socials i esportius pròxims. Els Parcs Ur-
bans de Salut tenen com a objectiu la salut i no el rendiment esportiu. Els 
aparells que formen aquests parcs estan enfocats a realitzar un treball de 
prevenció, millora i/o manteniment dels moviments 
necessaris per a les activitats de la vida diària per 
així millorar la qualitat de vida de les persones.

Alguns dels objectius de programar aquesta 
activitat eren concienciar de la vinculació entre 
caminar i salut, i fomentar que les persones grans 
facin recorreguts de 30 minuts com a pràctica física 
habitual. 

Esperem que tot aquells que hi vàreu assistir 
gaudíssiu de l’activitat i que us apunteu a les que 
es van organitzant. Als que no vàreu poder, infor-
mar-vos de que cada mes es fan una o dues sessi-
ons, que s’afageixen dins de l’agenda mensual on 
podeu trobar l’informació del dia i hora en què es 
realitzen. Animeu-vos-hi!

d’un dels nois que ens fan el ball cada quinze dies, en David 
Casas, que ho va fer la mar de bé.

I a la tardor ja estem pensant què podem fer ara que comença 

el curs i els néts i les netes ja tornen a anar a escola. Ja estem 
plantejant-nos noves excursions i experiències i és que els jubilats 
no parem mai. Som els que estem més enfeinats de tots!
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El casal de Campllong, més que una activitat de 
lleure, és com una família. El caliu que s’hi respi-
ra és de germanor i de proximitat. Els més petits 
barrejats amb els més grans, els més grans cui-
dant dels més petits. És senzill trobar-se a gust 
amb tots ells perquè s’ha creat un ambient que 
s’ha anat forjant a partir d’un sentiment de perti-
nença a un poble. Una manera de fer pròpia però 
molt oberta a la gent i als nous nens i nenes que 
decideixen venir a degustar aquesta experiència. 
L’estiu 2012 ha estat una prova més que una 
activitat de lleure pot funcionar no tant a partir 
d’unes normes molt marcades com d’un esperit 
que en sí fa fluir el casal. Una mica com el jocs al 
carrer d’abans. Com aquell jugar anant a buscar 
els amics tocant-los el timbre. Com aquelles tar-
des que passaven ràpid i que passaven molt bé. 
El secret de tot plegat no existeix. Tal vegada a 
un poble amb una denominació d’origen plena-
ment gastronòmica i de productes de la terra, 
podríem dir que la recepta es basa justament en 
jugar amb ingredients de sempre amb un tastet 
d’aromes de modernitat i sobretot amb un bon 
pessic d’alegria i de bon rotllo. 
Els adults hi som per vigilar, proposar, però so-
bretot per procurar fer gaudir als infants amb la 
rauxa que més els agrada.
Per tot plegat el casal de Campllong segueix amb 
una gran vitalitat. Els infants hi troben una edu-
cació en valors latent en tot el que fan. Els pares, 
la confiança i la proximitat d’un grup de persones 
que vetllen per fer del casal un espai de lleure 
educatiu de qualitat. 
Per fer realitat aquesta idea sempre cal un bon 
eix dinamitzador. Enguany, el nostre nou amic es 
diu Blai. En Blai i la seva botiga d’oficis és el punt 
de trobada de les activitats que hem proposat, ja 

que el nostre amic és un enamorat dels oficis i viu i es desviu per transmetre a 
tothom aquesta passió tant curiosa.
Amb tot plegat, els infants han pogut conèixer moltes i variades professions 
com la de cuiner, bomber, arqueòleg, reporter... 
Vet aquí el marc d’una activitat de lleure que guanya adeptes any rere any. Un 
plaer per tots nosaltres fer que tot plegat rutlli. La felicitat dels infants és el 
nostre objectiu, la seva seguretat i educació el nostre deure.

CASAL DE CAMPLLONG
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Un any més, la Festa Major ja és passada. La valoració general 
és molt bona per part de la Comissió de Festes que, per la nos-
tra part, hem intentat que fos la nostra festa, la de tots, grans i 
petits. Hem tingut moments amb molts nervis perquè tot sortís 
bé i alhora d’alegria gaudint de la celebració d’activitat rere 
activitat. S’han realitzat actes per a totes les edats i gustos o 
almenys hem intentat que fos així. I també se n’han eliminat, 
canviat de dia o organitzats de noves. 

La setmana anterior es va celebrar la Caminada nocturna, 
cal dir que amb una gran afluència de gent. També es va rea-
litzat el torneig de Tenis de Taula, el 3x3 de futbol per a petits, 
el Petit/Gran dictat, el Torneig de dòmino i un Torneig de Call 
of duty black ops.

El divendres va començar amb el ja tradicional Rodacamps, 
amb una trentena de participants, el concert d’havaneres, amb 
el grup l’Empordanet, que van dedicar al públic una gran ac-
tuació i, per acabar, el concert jove, amb la Troup i La Loca 
Histeria, que va ser tot un èxit, amb un nombrós públic que va 
xalar de valent!

El dissabte a la tarda d’enguany, on hi havia canvi d’acti-
vitats respecte els altres anys, es va adreçar als més petits. 

Es va pintar el carrer, es va fer una cursa de cargols i, segui-
dament, la Cercavila amb la Colla Gegantera de Campllong i 
d’altres dels pobles veïns que, tot i el ruixat que va caure, van 
poder sortir a desfilar pels carrers. A la nit hi havia ball amb 
els Boggie Woogie i Dj. Fauster.

El diumenge ens vam aixecar més aviat per assistir a la 
Missa, vermut i tres Sardanes. A la tarda, després dels res-
pectius dinar familiars, vam tenir l’animació infantil a càrrec 
d’en Pep Puigdemont, sardanes, ball i concert amb l’Orquestra 
Marina.

El dilluns tocava bicicleta, amb la ruta en bicicleta pel po-
ble, on els més petits poden començar a fer les primeres pe-
dalades i, a la nit, màgia amb l’il·lusionista Xevi.

El cap de setmana següent es va celebrar el sopar de Ger-
manor i els respectius partits de casats/des i solters/es.

Des de la Comissió de Festes esperem que hagueu gaudit 
de la Festa Major. Volem agrair la col·laboració de la Rosa Puig 
de Can Granics amb la portada del llibret de la Festa Major i 
a tots aquells que no són darrera la barra però que sempre 
els tenim allà donant-nos un cop de mà. Moltes gràcies a tots 
i totes!!!

FESTA MAJOR 2012
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Per novè any consecutiu, després de la Festa Major es va dur a 
terme el cicle de música catalana Musicant.
Enguany vam poder gaudir de quatre concerts de diferents estils. 
Tots ells es van dur a terme a 2/4 de 10 del vespre. 

El dimarts 28 d’agost vam gaudir de l’actuació de Tasto Solo 
que tocaren Música de la cort de Joan I d’Aragó duc de Girona 
(1350 - 1396) a l’Església.

El dimecres 29 d’agost va ser Katroi Ensemble qui ens va fer 
gaudir de música tradicional catalana des de la perspectiva del 
jazz contemporani a l’auditori del Local Social.

El dijous 30 d’agost Joan Chamorro & Andrea Motis Trio + 

EL NOVÈ MUSICANT ES TANCA AMB MOLT BONA ACCEPTACIÓ
Scott Robinson ens van fer un espectacular concert de jazz a la 
Plaça Catalunya.

I per acabar el cicle,  el divendres 31 d’ agost vam gaudir del con-
cert de la Beth que ens va presentar el seu últim treball "Segueix-me 
el fil". Aquest concert també es va dur a terme a la Plaça Catalunya.

Seguint amb la tònica d’aquests últims anys, el Musicant va 
tenir molt bona acceptació per part del públic. Des d’ aquí agraïm 
a totes les persones, entitats, empreses… que fan possible any 
rere any el Musicant. 

Podeu veure un recull de fotografies del novè Musicant a la 
pàgina següent
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El diumenge 23 de setembre pas-
sat, l’AE Campllong conjuntament 
amb l’Ajuntament i la inestimable 
ajuda dels col·laboradors, va or-
ganitzar la primera Duatló "Camp 
a Través" de Campllong. Una pro-
va, de caràcter popular, que va 
reunir un total de 222 valents 
disposats a afrontar els 9km de 

run + els 25 de BTT que tenia el circuit. L’itinerari de la Du-
atló constava d’una cursa a peu de 9 quilòmetres seguida 
d’un circuit en BTT de 25 quilòmetres. El traçat va transcórrer 
per camins i corriols del nostre municipi, així com pels ter-
mes municipals de Cassà de la Selva i de Sant Andreu Salou. 
Cal destacar l’àmplia participació de corredors locals en el for-
mat de parelles i la participació del campió del món de l’especi-
alitat, Francesc Freixer, que fou el primer en arribar a la línia de 
meta amb un temps d’1h i 28 minuts.
Pel que fa al futbol sala, l’AE Campllong ja a començat la lliga 
que disputa a la primera provincial. Els partits locals tindran lloc 
cada 15 dies al nostre pavelló esportiu els dissabtes a 2/4 de 7. 
També s’han iniciat els divendres esportius, amb el mateix for-
mat que l’any anterior, cada divendres de 2/4 de 6 a 7 al pavelló 
poliesportiu, adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys.

Per acabar lamentem la retirada del campionat de l’equip de 
tennis taulan que per manca d’efectius ha hagut de renunciar a 
competir en la categoria de preferent territorial; esperem que 
quedi en anècdota i de cares a l’any vinent es pugui formar equip 
ja que, després de més de 20 anys de competir, no s’ha de dei-
xar perdre aquest esport al municipi.
Finalment donem les gràcies a tots els col·laboradors, propie-
taris, institucions i participants de la Duatló i esperem seguir 
organitzant activitats per potenciar l’esport al municipi.

ÈXIT ROTUND DE LA 1a DUATLÓ A TRAVÉS DE CAMPLLONG!

Francesc Freixer, en primer pla

Tasto Solo

Joan Chamorro & Andrea Motis Trio + Scott Robinson

Katroi Ensemble

La Beth



El gra i la palla A31

La  vida del poble

Una alimentació és saludables si és: 
completa, equilibrada, suficient, variada, 
adequada, pràctica i atractiva

 
Bones pràctiques per promocionar 
l’alimentació equilibrada

1.- Fes de quatre a cinc àpats al dia. No 
t’en saltis cap dels tres principals i no pi-
quis entre àpats.
2.- Mantingues una hidratació adequada. 
Beu preferiblement (aigua, sucs naturals, 
brous i llets vegetals ) entre hores i en 
menys quantitat durant els àpats.
3.- Menja a poc a poc mastegant bé els ali-
ments en un ambient relaxant.
4.- Evita el consum d’alcohol.
5.- Utilitza mètodes senzills per a la cocció 
amb poc greix i poca sal.
6.- Aixeca’t lleuger de la taula i deixa pas-
sar temps (una o dues hores) abans d’anar 
a dormir.

Segueix la taula de consum alimentari:

UNA ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE

Consum diari Consum setmanal Consum ocasional

Làctics: 2-4 racions (semi-desnatats)
Oli d’oliva: 3-6 racions
Verdures i hortalisses: 2 racions (crues o cuites)
Fruita: 3 racions
Pa, cereals, arròs, pasta (integrals) i patates: 4-6 
racions

Peixos: 3-4 racions (2 de peix blau)
Carns magres: 3-4 racions (aviram, 
conill)
Ous: 3-4 racions
Llegums: 2-4 racions
Fruits secs: 3-7 racions (sense fregir 
i sense sal)

Greixos animals
Dolços, brioixeria, caramels, pastissos,
refrescos ensucrats, gelats
Carns grasses, embotits, paté, marisc.

Una activitat física és adequada si s’adapta a les caracte-
rístiques personals i millora el benestar físic, mental i social, 
la prevenció i el tractament de les malalties.

Bones pràctiques per promocionar l’activitat física ade-

quada
1.- Utilitza el material adequat i respecta les normes de segu-
retat.
2.- Aprofita els espais a l’aire lliure i comparteix les activitats 
amb altres.

10% del temps per
ESCALFAR
(exercicis d’ampli recorregut
realitzats a batzagades)

80% del temps per l’ACTIVITAT 10% del temps per
ESTIRAR
(mantenir el màxim estirament muscular 
durant uns segons)

3.- Beu regularment, segueix les recomanacions d’una dieta 
equilibrada i evita les hores de més calor.
4.- Adapta la intensitat de l’esforç a la teva condició física i al 
teu estat de salut.
5.- Prioritza participar i no el fet de guanyar.
6.- Fes el màxim d’activitats al dia que impliquin moviment.
7.- Assoleix fer un mínim d’una hora d’activitat física d’inten-
sitat moderada de manera contínua o repartida entre 3 o 4 
períodes.
 
Segueix la taula de preparació:

Foto: Eastbourne Bed and Breakfast




