MIREIA BESALÚ I ASTURIOL, AMB DNI 77919888-M, ARQUITECTA TÈCNICA, COL·LEGIADA NÚM. 1259
DEL COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE GIRONA, COM
A TÈCNICA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG (GIRONÈS),

En relació a les propostes rebudes pels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Campllong
durant el període comprés entre els dies 1 i 22 de febrer de 2019,

ANTECEDENTS I FETS
L’Ajuntament de Campllong ha reservat una partida de 15.000 € del pressupost municipal pel
2019 on els empadronats a Campllong decidiran a què destinar-los.
Per fer-ho s’ha iniciat un procés de recollida de propostes que un cop validades i prioritzades
seran sotmeses a votació popular.
Durant el període comprès entre els dies 1 i 22 de febrer de 2019 s’han rebut 19 propostes, 2 de
les quals són repetides.
Els títols de les propostes rebudes són els següents, i s’han marcat de color groc les propostes
repetides:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

JOCS INFANTILS A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”
TIROLINA A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”
TAULES DE PICNIC A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”
TIROLINA A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”
AUTOMATITZACIÓ DE L’ACCÉS AL PAVELLÓ MUNICIPAL
AUTOMATITZACIÓ DE L’ACCÉS AL CEMENTIRI MUNICIPAL
ROCÒDROM PER NENS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LLUMINÀRIES A FAROLES DEL CARRER SANT JORDI
FONT I BANC A RUTA VERDA DE LA BRUGUERA
ENLLUMENAT PARCIAL A RUTA VERDA DE LA BRUGUERA
PLANTACIÓ D’ARBRES AUTÒCTONS ALS LATERALS DE LA RUTA VERDA DE LA
BRUGUERA
CONNEXIÓ AMB ELS MUNICIPIS VEÏNS AMB RUTES VERDES
ELIMINAR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A ENLLAÇ RUTA VERDA AMB PG.
CAMPLLONG
ZONA BIKE PARK
PARC DE BIKE TRIAL
CIRCUIT DE TRIAL BIKE A ZONA VERDA DEL POLÍGON INDUSTRIAL
ADEQUACIÓ D'ESPAI PER GIMNÀS AMB MÀQUINES AL PAVELLÓ MUNICIPAL
PISTA DE PÀDEL EXTERIOR A ESPLANADA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
REPÀS DE CAMINS PÚBLICS RURALS NO PAVIMENTATS
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INFORMO
Que totes les propostes han estat avaluades tant a nivell tècnic com a nivell polític, i un cop
realitzada la validació tècnica de les 19 propostes rebudes durant el període comprès entre els
dies 1 i 22 de febrer, s’han acceptat 16 propostes, les quals es sotmetran a votació popular, i
s’han descartat 3 propostes.
Que totes les propostes acceptades compleixen les següents condicions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Són d’interès públic, tenen visió de poble i donen resposta a una necessitat concreta.
Estan referides a inversions.
Són sostenibles.
Són de competència municipal.
Respecten el marc jurídic legal i no contradeixen els plans municipals aprovats.
Són viables tècnicament i econòmicament.
No són subvencions o ajuts a entitats ni a col·lectius.
Són inclusives, no són accions d’exclusió social i són respectuoses amb els Drets Humans.
Són avaluables econòmicament i cap proposta supera els 15.000 €.
Van acompanyades de les dades identificatives de les persones que les han presentat i han
estat presentades en temps i forma.

Que els títols de les propostes acceptades són els següents:
A
B-D
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

JOCS INFANTILS A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”
TIROLINA A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”
TAULES DE PICNIC A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”
AUTOMATITZACIÓ DE L’ACCÉS AL PAVELLÓ MUNICIPAL
AUTOMATITZACIÓ DE L’ACCÉS AL CEMENTIRI MUNICIPAL
ROCÒDROM PER NENS
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LLUMINÀRIES A FAROLES DEL CARRER SANT JORDI
FONT I BANC A RUTA VERDA DE LA BRUGUERA
ENLLUMENAT PARCIAL A RUTA VERDA DE LA BRUGUERA
PLANTACIÓ D’ARBRES AUTÒCTONS ALS LATERALS DE LA RUTA VERDA DE LA
BRUGUERA
CONNEXIÓ AMB ELS MUNICIPIS VEÏNS AMB RUTES VERDES
ELIMINAR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A ENLLAÇ RUTA VERDA AMB PG.
CAMPLLONG
ZONA BIKE PARK
PARC DE BIKE TRIAL
CIRCUIT DE TRIAL BIKE A ZONA VERDA DEL POLÍGON INDUSTRIAL

A continuació es descriuen les propostes validades tècnicament, concretant les actuacions,
elements i/o obres que inclouen, l’emplaçament validat de les propostes per a la seva possible
implantació i el pressupost aproximat de cadascuna de les propostes.
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A- JOCS INFANTILS A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”:
- Descripció de la proposta validada: Adquisició i instal·lació de 3 jocs infantils (molla i balancí per
a nens/es de 2 a 6 anys i joc compost d'escalador, passarel·la i tobogan per a nens/es de 3 a 12
anys, o un conjunt de jocs de característiques similars) a la zona verda, per a l’entreteniment i
esbarjo dels nens, prèvia acceptació per part de la propietat dels terrenys (Joaquim Albertí, SA)
segons conveni signat.
- Emplaçament validat: Zona verda “La Roureda de la Selva” situada entre els carrers Església, de
la Pau i de la Bugantona.
- Pressupost aproximat: 6.780 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, a partir
dels pressupostos obtinguts per a l’adquisició i instal·lació de 3 jocs infantils (molla, balancí i joc
compost d'escalador, passarel·la i tobogan).

B-D- TIROLINA A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”:
- Descripció de la proposta validada: Instal·lació d'una tirolina per a nens/es de 5 a 15 anys, prèvia
acceptació per part de la propietat dels terrenys (Joaquim Albertí, SA) segons conveni signat.
- Emplaçament validat: Zona verda “La Roureda de la Selva” situada entre els carrers Església, de
la Pau i de la Bugantona.
- Pressupost aproximat: 7.800 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, a partir del
pressupost obtingut per a l’adquisició i instal·lació de la tirolina, contemplant els treballs de
formació de la fonamentació de formigó armat per a suportar l’estructura de la tirolina, així com
el muntatge de la mateixa.
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C- TAULES DE PICNIC A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”:
- Descripció de la proposta validada: Adquisició i instal·lació de 2 taules de pícnic de polímer
reciclat 100%, de color marró, a la zona verda, prèvia acceptació per part de la propietat dels
terrenys (Joaquim Albertí, SA) segons conveni signat.
- Emplaçament validat: Zona verda “La Roureda de la Selva” situada entre els carrers Església, de
la Pau i de la Bugantona.
- Pressupost aproximat: 2.270 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, a partir del
pressupost obtingut per a la compra de les taules de pícnic, i contemplant els treballs de
col·locació de les mateixes.

E- AUTOMATITZACIÓ DE L’ACCÉS AL PAVELLÓ MUNICIPAL:
- Descripció de la proposta validada: Instal·lació d'un sistema d'obertura de la porta d'entrada del
pavelló municipal mitjançant un pany elèctric, un teclat i placa de control, per permetre l'accés als
usuaris mitjançant codi numèric o codi QR i realitzar-ne el control, sense necessitat de disposar de
personal municipal per a realitzar aquesta tasca.
- Emplaçament validat: Pavelló municipal situat entre el carrer Església i el carrer de la Fira.
- Pressupost aproximat: 4.000 € segons valoració efectuada per la
tècnica sotasignant, a partir del pressupost obtingut pel subministre
del pany elèctric, el teclat i la placa de control, i efectuada la
valoració dels treballs d’adequació i instal·lació elèctrica i de
connexió a internet necessària fins al lloc on s’instal·la el control
d’accés.
F- AUTOMATITZACIÓ DE L’ACCÉS AL CEMENTIRI MUNICIPAL:
- Descripció de la proposta validada: Instal·lació d'un sistema d'obertura de la porta d'entrada del
cementiri municipal per facilitar l’accés al cementiri i evitar que s’hagi de sol·licitar la clau a
l’Ajuntament per a poder-hi accedir, mitjançant la instal·lació d’un pany elèctric i un lector de
targetes, i incloent la compra de les targetes RF amb impressió pels propietaris dels nínxols.
Aquesta proposta també inclou la infraestructura necessària per disposar d'electricitat al
cementiri mitjançant la instal·lació d’una placa fotovoltaica.
- Emplaçament validat: Cementiri municipal situat a la carretera C-25.
- Pressupost aproximat: 5.000 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, a partir
dels pressupostos obtinguts pel subministre del pany elèctric, el lector de targetes, les targetes i
la placa fotovoltaica per a l’alimentació del control d’accés, i efectuada la valoració econòmica
dels treballs d’adequació de la porta existent, de l’alimentació elèctrica a partir de la placa
fotovoltaica i de la connexió a internet necessària.
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G- ROCÒDROM PER NENS:
- Descripció de la proposta validada: Adquisició i instal·lació d'un
rocòdrom per a nens/es de més de 6 anys, incloent la instal·lació
d’un paviment de lloses de cautxú per seguretat sobre un paviment
de formigó de nova execució de 49 m2 de superfície (7 x 7 m).
- Emplaçament validat: Esplanada situada al costat del pavelló i del
local social.
- Pressupost aproximat: 10.100 € segons valoració efectuada per la
tècnica sotasignant, a partir del pressupost obtingut per a
l’adquisició i instal·lació del rocòdrom, i havent valorat els treballs
de formació d’un paviment de formigó de 49 m2 de superfície i el
subministre i la col·locació de lloses de cautxú d’acabat per
seguretat.
H- SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LLUMINÀRIES A FAROLES DEL CARRER SANT JORDI:
- Descripció de la proposta validada: Instal·lació de 13 unitats de lluminàries
LED de 55 W de potència en substitució de les existents, a una part de les
faroles del carrer Sant Jordi. Les noves lluminàries seran del mateix model que
les instal·lades recentment al mateix carrer i a altres carrers pròxims.
- Emplaçament validat: Enllumenat públic a part del Carrer Sant Jordi.
- Pressupost aproximat: 8.810 € segons valoració efectuada per la tècnica
sotasignant, a partir del pressupost obtingut pel subministre de les noves
lluminàries i pels treballs de substitució de les mateixes, incloent el lloguer de la
plataforma elevadora per a la realització dels treballs.
I- FONT I BANC A RUTA VERDA DE LA BRUGUERA:
- Descripció de la proposta validada: Compra i instal·lació d'una font i un banc amb perfils de
polímers reciclats que no necessita manteniment, pels usuaris de la ruta verda de la Bruguera.
- Emplaçament validat: Zona a determinar de la ruta verda situada al veïnat de la Bruguera.
- Pressupost aproximat: 4.170 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, a partir del
pressupost obtingut per la compra del banc i pel subministre i la instal·lació de la font.

5/9

J- ENLLUMENAT PARCIAL A RUTA VERDA DE LA BRUGUERA:
- Descripció de la proposta validada: Instal·lació de 36 unitats de balises autònomes
amb placa solar i lluminària LED per il·luminar un tram de 500 m de la ruta verda de la
Bruguera per poder-hi passar quan es fa fosc.
- Emplaçament validat: Un tram a determinar de la ruta verda situada al veïnat de la
Bruguera.
- Pressupost aproximat: 15.000 € segons valoració efectuada per la tècnica
sotasignant, a partir del pressupost obtingut per a l’adquisició d’aquest tipus de
balises i efectuant la valoració dels treballs de col·locació d’aquests elements
d’il·luminació.
K- PLANTACIÓ D’ARBRES AUTÒCTONS ALS LATERALS DE LA RUTA VERDA DE LA BRUGUERA:
- Descripció de la proposta validada: Compra de 25 unitats d'alzines sureres
de 20-25 cm de perímetre i plantació dels arbres amb terra vegetal
abonada, amb extracció de terres existents i base de graves, amb col·locació
de 3 tutors a cada arbre i instal·lació de reg per goteig amb programador. La
proposta també inclou l'execució de la corresponent boca de reg per a la
connexió de la instal·lació de reg prevista als arbres.
- Emplaçament validat: Tram a determinar de la ruta verda del veïnat de la
Bruguera.
- Pressupost aproximat: 6.200 € segons valoració efectuada per la tècnica
sotasignant, a partir del pressupost obtingut per a al subministre i la
plantació dels arbres i la instal·lació del reg per goteig i efectuada la
valoració dels treballs d’execució de la corresponent boca de reg.
L- CONNEXIÓ AMB ELS MUNICIPIS VEÏNS AMB RUTES VERDES:
- Descripció de la proposta validada: Formació d'un tram de ruta verda per a vianants i bicicletes,
per a la connexió del municipi de Campllong amb el municipi veí de Sant Andreu Salou.
- Emplaçament validat: Veïnat de Can Bosch de Campllong, a l'alçada del Mas Garriga de Sant
Andreu Salou; atès que les connexions a través de rutes verdes amb els municipis veïns de
Riudellots de la Selva, Fornells de la Selva, Llambilles i Cassà de la Selva ja estan executades, o
s’estan executant actualment o estan projectades.
- Pressupost aproximat: 15.000 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, tenint en
compte els treballs d’obra civil necessaris per a la formació del tram de ruta verda.
M- ELIMINAR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A ENLLAÇ RUTA VERDA AMB PG. CAMPLLONG:
- Descripció de la proposta validada: Formació de gual a la vorera que llinda amb la vorera del
Passeig de Campllong, a l'enllaç amb la ruta verda de la Bruguera, a l'alçada del pas de vianants.
- Emplaçament validat: Vorera llindant amb la vorera del Passeig de Campllong, al costat de la
carretera C-25.
- Pressupost aproximat: 2.500 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, tenint en
compte els treballs d’obra civil necessaris per a la formació del gual a la vorera.
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N- ZONA BIKE PARK:
- Descripció de la proposta validada: Formació d'un circuit de bicicletes per a nens i joves,
d'aproximadament 500 m2 de superfície, que contingui obstacles, muntanyes de terra, zones
peraltades o elements similars, per a poder gaudir de la bicicleta.
- Emplaçament validat: Espai pendent de concretar.
- Pressupost aproximat: 8.200 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, tenint en
compte els treballs necessaris per a la formació del circuit de bicicletes.

O- PARC DE BIKE TRIAL:
- Descripció de la proposta validada: Formació d'un parc de bike trial
instal·lant elements com pilones, tubs de formigó, pneumàtics, troncs o
elements similars per a formar obstacles en terreny planer.
- Emplaçament validat: Espai pendent de concretar.
- Pressupost aproximat: 9.000 € segons valoració efectuada per la tècnica
sotasignant, tenint en compte els treballs necessaris per a la formació del
parc de bike trial, així com la instal·lació dels elements necessaris per a la
formació dels obstacles.
P- CIRCUIT DE TRIAL BIKE A ZONA VERDA DEL POLÍGON INDUSTRIAL:
- Descripció de la proposta validada: Formació d'un circuit de trial bike a la zona verda del polígon
industrial, jugant amb l'orografia del terreny existent a la zona verda, i instal·lant elements com
troncs o similars per a la formació d’obstacles.
- Emplaçament validat: Zona verda del Polígon Industrial Les
Ferreries.
- Pressupost aproximat: 7.500 € segons valoració efectuada
per la tècnica sotasignant, tenint en compte els treballs
necessaris d’adequació de la zona verda per a la formació del
circuit de trial bike, així com el cost d’instal·lació dels
elements necessaris per a la formació d’obstacles.
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Que els títols de les propostes descartades són els següents:
Q
R
S

ADEQUACIÓ D'ESPAI PER GIMNÀS AMB MÀQUINES AL PAVELLÓ MUNICIPAL
PISTA DE PÀDEL EXTERIOR A ESPLANADA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
REPÀS DE CAMINS PÚBLICS RURALS NO PAVIMENTATS

A continuació es descriuen les propostes descartades, concretant les actuacions, elements i/o
obres que preveien, l’emplaçament, així com els motius pels quals s’han descartat.
Q- ADEQUACIÓ D'ESPAI PER GIMNÀS AMB MÀQUINES AL PAVELLÓ MUNICIPAL:
- Descripció de la proposta descartada: Adequació d'una sala del pavelló municipal per a la
creació d'un gimnàs, incloent la col·lació de les màquines corresponents.
- Emplaçament: Pavelló municipal situat entre el carrer Església i el carrer de la Fira.
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat aquesta proposta és perquè és inviable
tècnicament, atès que actualment a les instal·lacions del pavelló municipal no es disposa de cap
sala diàfana lliure per a la implantació d’un petit gimnàs. Els espais tancats existents estan
ocupats pels serveis higiènics, els vestidors dels usuaris, el vestidor de l’àrbitre, per un petit
magatzem de material i per la sala d’instal·lacions, per tant, actualment no hi ha cap espai lliure
suficient per destinar-lo a gimnàs.
R- PISTA DE PÀDEL EXTERIOR A ESPLANADA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS:
- Descripció de la proposta descartada: Construcció d'una pista de pàdel bàsica exterior, de
dimensions interiors 20 x 10 metres, tancada perimetralment, amb il·luminació amb projectors
led i amb accés controlat.
- Emplaçament: Esplanada situada al costat del pavelló i del local social.
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat aquesta proposta ha estat bàsicament perquè
aquesta actuació suposaria una inversió que supera els 15.000 € del pressupost màxim fixat, per
tant és inviable econòmicament. S’han obtingut diversos pressupostos per a la instal·lació d’una
pista de pàdel bàsica i tots ells superen els 15.000 €, i no inclouen ni la construcció de la solera de
formigó armat, ni l’obra civil per al subministre d’electricitat fins a la pista, ni l’automatització de
l’accés a la pista.
S- REPÀS DE CAMINS PÚBLICS RURALS NO PAVIMENTATS:
- Descripció de la proposta descartada: Repàs dels camins públics rurals no pavimentats amb
tragella per a la formació d'esquenes d'ase.
- Emplaçament: Camins públics rurals.
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat aquesta proposta ha estat bàsicament perquè
aquesta actuació no es considera una inversió. Es tracta d’una obra de manteniment dels camins i
ja es contempla en el pressupost municipal.

8/9

CONCLUSIÓ
Amb les propostes acceptades, detallades anteriorment, l’Ajuntament editarà un fulletó amb les
propostes finalistes les quals podran ser votades per tots els Campllonencs i Campllonenques amb
el mateix sistema que les propostes a través de la butlleta que es trobarà al web
www.campllong.cat.

El que poso en coneixement de la Corporació, als efectes oportuns.

La tècnica municipal,
Mireia Besalú Asturiol.
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