
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 27-10-2014 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fontcoberta 
Hora. Les 21’30h. 
 
Assistents:  
 
Alcalde:  Sr. Joan Estarriola i Vilardell 
 
Regidors:  

 
 

- Sra. Pilar Busquets i Barceló 
 -    Sr. Carles Pedrola Carreras 
-     Sr. Xavier Cros Verdaguer 
- Sr. Lluís Freixa Macià 
- Sr. Jaume Roura i Noguer  
- Sr. Francesc Molina Jiménez 

 
       
 
Excusen assistència els regidors Sr. Narcís Bartis Bosch i la Sra. Consol Mas 
Torres 
 
Hi assisteix,  com a Secretària de la Corporació, la Sra. Maria Grau i Pagès. 
 
L’Alcalde-President obre l’acte públic i es procedeix a tractar els assumptes  
inclosos a l’ordre del dia . 
 
1r.- APROVACIO ACTA ANTERIOR.- 
 
Els membres de la Corporació disposen d’una fotocòpia de l’esborrany de l’acta 
de la sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2014, que és aprovada per 
unanimitat. 
 
 
2n.- INFORMACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia núm. 90 a la 
99/2014 . El Ple es dóna per assabentat. 
 
 



 
 
3r.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA I DEL DESPATX OFICIAL 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna compte al Ple  de l’última correspondència 
oficial rebuda, de la que cal destacar: 
 

- Escrit de Pere Zanuy en el que ofereix una xerrada al voltant d’en Salvador 
Puig i Antich. 

- Dos escrits/denuncies del Departament d’Interior, Direcció General de la 
Policia, per dues presumptes infraccions a la llei de gossos perillosos. 

- Notificació de la Resolució de finalització de la convocatòria de 
compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments per abonar 
retribucions a càrrecs electes. 

- Escrit de la Direcció General de Política Lingüística per tal de que es 
sol·liciti que els processos judicials es duguin a terme en català. 

- Escrit  de la Diputació de Girona en el que es notifica la subvenció 
atorgada pel funcionament de la Llar d’Infants Els Plançons. 

- Resolució de Presidència de la Diputació de Girona en el que concedeixen 
una pròrroga fins el dia 3 de gener de 2015 per a la justificació de l’obra 
“Millora de l’entorn de l’església de Sant Feliu”. 

- Des del Consell Comarcal del Pla de l’Estany trameten un exemplar del 
conveni entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la Comarca, el 
Centre d’Estudis Comarcal i el Centre Excursionista de Banyoles per a la 
realització d’actuacions de protecció, neteja i senyalització d’elements del 
patrimoni històric del Pla de l’Estany. 

- Escrit del Micròfons de Catalunya per a la cooperació i el 
desenvolupament, en el que proposen un nou servei d’avaluació de 
projectes per als ajuntaments catalans. 

- Escrit de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en el que comuniquen 
el lliurament dels comptes anuals de l’Ajuntament. 

- Escrit del Banc de Sang i Teixits sobre el total de donacions. 
- Escrit de la Presidència de la Generalitat en el que trameten adjunt el 

Llibre Blanc de la Transició Nacional de Catalunya. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna al Ple les següents informacions: 
 

- Que les obres de millora del nucli antic de Fontcoberta segueixen a bon 
ritme, que la paret nova s’està acabant, i que potser la propera setmana 
ja es farà el canvi de la deixalleria. 

- Que s’ha fet la reunió dels veïns pel regatge asfàltic dels camins rurals 
proposats. La proposta ha estat ben acceptada per a tots. També s’ha 
parlat amb el cap dels bombers i decidit de posar un hidrant a la carretera 
de Can Garriga, ja que per aquella zona no n’hi ha cap. 

- En relació a la convocatòria publicada a l’agutzil sobre l’aclarida feta la 
bosc de la Pedrera, per a recollir la llenya, s’han apuntat 9 persones i el 
proper dia 29 es repartiran les parcel·les i arbres.   

 
 



 
 
 

- Va explicar que hi ha alguns pins que per la seva ubicació són perillosos, 
en cas de caure, però que és molt complicat treure’ls. Tot i així s’intentarà 
mitjançant camió grua o el que faci falta. 

- Que el mercat d’ocasió que es fa els dissabtes, hi ha la intenció de passar-
lo al diumenge. Durant uns dies es farà dissabte i diumenge, per veure si 
és més factible fer-lo el diumenge. 
  

  
 
 
 
4t.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
MUNICIPALS I CREACIÓ D’UNA NOVA ORDENANÇA. 
 
Seguidament i d’acord amb el Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  en els seus articles 15 a 19 

estableix el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals 

reguladores dels tributs locals. 

La Regidora d’economia explica els canvis proposats i la creació d’una nova 

ordenança per a llar d’infants.  

El Sr. Alcalde explica també el preu públic proposat per a la utilització del camp de 

Futbol Municipal, i proposa per a l’exercici 2104 la  modificació i creació de les 

següents Ordenances Fiscals: 

 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’impost s/construccions, instal·lacions i 

obres. 

(Afegir  següent Article) 

Les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i 

habitabilitat dels discapacitats gaudeixen d’una bonificació del  70%. de la quota de 

l’impost  

La bonificació que preveu aquest paràgraf s’aplica a la quota resultant d’aplicar, si 

s’escau, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors. 

 Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulat/s a aquest article 

s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’article 11 d’aquesta 

ordenança  i hauran d’anar acompanyades de la documentació que acrediti la 

concurrència dels requisits necessaris per a poder-ne gaudir, a excepció feta del 

projecte d’obra que ja consti a l’Ajuntament amb ocasió de la sol·licitud/tramitació de la 

corresponent llicència d’obres. 

Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota és necessari aportar 

pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per les quals 

s’insta el benefici fiscal. 

 



 

 

 

 El termini de resolució dels expedients corresponents és de 6 mesos des de la data 

de presentació de la sol·licitud. En cas que no s’hagi resolt en aquest termini,  la 

sol·licitud s’entendrà desestimada. 

 

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Art. 4t.- Bonificar 100% de la quota de l’impost els vehicles que tinguin una antiguitat 

mínima de 25 anys, comptats des de la data de la seva fabricació. 

Es proposa canviar el 50% pel 100% atès que molts contribuents del municipi ho 
han demanat i la majoria dels municipis del Pla de l’Estany tenen la bonificació 
del 100%. 
 
(Afegir article)  
Gaudiran d’una bonificació del 50% els vehicles elèctrics o bimodals sempre i 
quan la seva potència fiscal sigui inferior als 12 CVF. 
 

Ordenança Fiscal núm. 5 De les taxes per a la realització d’activitats jurídico-
administratives de competència local. 
 

(Afegir a l’article de la taxa per a la tramitació d’autoritzacions, llicències i 

règim de comunicació prèvia de les activitats) 

Registrar entrada expedient                                                     100,00 € 

 

Expedició de documents 

5.- Volants d’empadronament                                                       0,00€ 

Canviar el preu de l’expedició del volant d’empadronament, de 1,20 euros a 0 

euros. 

 

Ordenança Fiscal núm. 13 General del preus públics municipals 

A les quotes d’abonament a la piscina municipal, afegir als usuaris no 

empadronats 

 

Pensionistes no empadronats                                 30,00 euros 

 

 



 

 

Al preu públic per a la utilització del Camp de Futbol Municipal, afegir 

Escola de Futbol                                                  12% de la recaptació 

Utilització vestidors i dutxes pavelló/dia 

Nens de l’escola de Futbol                                      0,25 €/nen 

 

 

Ordenança de nova creació ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 
 

REGULADORA DE LA TAXA DERIVADA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

MUNICIPAL DE LLAR D'INFANTS 

 

Article 1- Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 

106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 

amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i 20.4.d del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  

aquest Ajuntament estableix la taxa derivada de la prestació dels servei municipal de Llar 

d'Infants, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que 

disposa l'art. 57 de l'esmentat  text refós. 

 

Article 2- Fet imposable 

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa el gaudir i aprofitament del servei municipal de 

llar d'infants. 

 

Article 3- Subjectes passius 

Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones que tinguin legalment 

reconegut la pàtria potestat de l'alumne/a, tant si són els pares com tutors. 

 

Article 4- Exempcions 

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per 

precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de 

solemnitat o que obtingui uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari 

mínim interprofessional. 

Article 5 - Quota tributària 
 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa mensual per alumne, segons les 

següents tarifes: 



 

Curs 2014/15 (de setembre de 2014 al juliol de 2015) 

 

 Matrícula alumnes empadronats                                                 140,00 € 

Quota mensual servei Llar d’Infants empadronats                       165,00 € 

Quota de reserva                                                                            85,00 € 

Quota mensual hora extra                                                              30,00 € 

Quota esporàdica hora extra                                                            3,75 € 

Dinar fix                                                                                             4,75 €  

Dinar eventual                                                                                   5,00 € 

Berenar fix                                                                                         1,25 € 

Berenar eventual                                                                               1,35 €  

 

 

 

Matrícula alumnes  no empadronats                                                 180,00 € 

Quota mensual servei Llar d’Infants  no empadronats                      165,00 € 

Quota de reserva                                                                                100,00 € 

Quota mensual hora extra                                                                    30,00 € 

Quota esporàdica hora extra                                                                 3,75 € 

Dinar fix                                                                                                  4,75 €  

Dinar eventual                                                                                         5,00 € 

Berenar fix                                                                                               1,25 € 

Berenar eventual                                                                                     1,35 €  

 

 

Les famílies nombroses i les que tenen germans al mateix centre gaudiran d’una deducció 

de 15,00.-€/mes per cadascun. 

 

2. Les quotes fixades en les tarifes tenen caràcter irreductible i corresponen a una 

mensualitat. Exceptuant quan per prescripció mèdica o per raons justificades el nen no 

pugui assistir al centre durant 1 mes sencer llavors es cobrarà la meitat de la quota, sempre 

prèvia notificació amb antelació al director/a del Centre. 



3. Les tarifes indicades únicament s'apliquen a sufragar els costos genèrics del servei, amb 

exclusió expressa del material i activitats de caràcter extraordinari que seran sufragats a 

part. 

 

 

 

Article 6 - Acreditament 

 

La taxa s'acredita, i neix l'obligació de contribuir, des de l’inici del curs escolar. No obstant 

això, els nens   nascuts l’any anterior a l’inici del curs escolar, es podran incorporar des del 

mes de setembre fins a inici del segon trimestre del curs escolar.  

 

Article 7 - Ingrés  

 

L'Empresa concessionària será qui procedirà al cobrament mensual de cada alumne. 

 Article 8.- Horaris i dies d’obertura 

L’obertura del centre tindrà lloc durant la primera setmana de setembre i la data 
de tancament serà el 31 de juliol de cada any. 
 
El calendari escolar serà aprovat pel Consell Escolar, tenint en compte el 
calendari oficial de festes aprovat pel Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, així com les festes locals del municipi. 
 
El Centre tancarà per vacances, com a màxim, un mes a l’estiu i els dies 
corresponents a Setmana Santa i Nadal aprovats dins el calendari escolar.  
 
L’horari de la Llar d’Infants haurà de cobrir de dilluns a divendres la franja de 
7,45-19:00 hores. L’horari comprès dins la mensualitat és de 9:00-12:00 i de 
15:00-17:30 hores. La franja compresa entre les 12:00 i les 15:00 hores 
constitueix el servei de menjador, que els pares han d’abonar a part de la 
mensualitat. La franja de 7,45 a 8,45 h i de 17:30-19:00 hores, o bé en  l’opció 
de franges de ½ hora, s’ofereix un servei extraordinari que els pares també 
hauran d’abonar a part de la mensualitat i que es prestarà sempre que el nombre 
de nens ho permeti. 
 

Disposició  final Primera  

En tot allò no previst expressament en aquesta ordenança regirà l'ordenança fiscal 

general aprovada per l'ajuntament. 

 

Disposició Final Segona 



Aquesta ordenança, aprovada en data  entrarà en vigor el dia de la seva completa 

publicació en el BOP, i s'aplicarà fins que s'esdevingui la seva modificació o designació 

expressa. 

Arribada la votació el Sr. Lluís Freixa comenta que no es modifica gaire 
res i ho troben bé. Que les modificacions en menys potser hagués estat 
millor fer-ho a principi de legislatura, no al final ja que dóna sensació de 
caire electoralista. Tot i això ho voten a favor. 
 

Així doncs la proposta de modificació i creació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2014 s’aprova  per unanimitat, i s’acorda: 

 
1.- Aprovar la modificació i creació d’ordenances fiscals i preus públics  
per a l’exercici 2014. 
2.- Exposar el corresponent edicte al públic per un termini de trenta dies 
per a la presentació de reclamacions. En cas de no presentar-se’n  
l’acord provisional esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne un 
de nou, i es publicarà el text íntegre o modificat. 

 
 
 
     5.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI D’INTEROPERABILITAT 
DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
 
 
El conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, en nom de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci 
d’administració oberta electrònica de Catalunya per a l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les 
administracions catalanes. 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts per 
fer efectiva la interoperabilitat telemàtica entre les sistemes d’informació de 
l’Administració de la Generalitat, i els ens que en depenen, amb l’Ajuntament de 
Barcelona i els ens locals de Catalunya que s’adhereixin a aquest conveni. 
 
Es debat aquest tema, es sotmet a votació, s’aprova  per unanimitat i s’acorda: 
 

L’Adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació 

i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci  

d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el 

desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les 

administracions catalanes. 

Nomenar com a interlocutor de l’entitat davant el consorci AOC al Sr. Alcalde 

Joan Estarriola Vilardell. 

 



 
6è.- APROVACIÓ PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE 
MÀQUINES DE VENDING AL PAVELLO MUNICIPAL DE FONTCOBERTA. 
 
 
Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Busquets i  proposa l’aprovació del plec de 
prescripcions tècniques per a la contractació de la concessió administrativa del 
servei de màquines de vending al pavelló municipal de Fontcoberta. 
La concessió s’adjudicarà per licitació amb procediment obert i amb 
assenyalament de varis criteris de valoració de les ofertes, que regularà la 
concessió de llicència d’ús privatiu consistent en l’ocupació directe i temporal 
de superfície per a la instal·lació de màquines de vending en el pavelló municipal. 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i diu que ja es va tard, que fa molts 
anys que hi ha les màquines al pavelló. 
La  Sra. Pilar Busquets diu que sí, però que no se sabia si aquest sistema 
funcionaria i seria viable. Que al principi ho va demanar i es va oferir per instal·lar-
les i provar-ho una única empresa local, el restaurant Ca l’Àngel. Han passat uns 
mesos i s’ha de regular. 
El Sr. Freixa diu que sí que és important regular-ho per si hi ha algun problema. 
 
 Sotmès aquest punt a votació, per unanimitat, s’acorda: 
 
1.- Aprovar el plec de clàusules del plec de prescripcions tècniques per a la 
contractació de la concessió administrativa del servei de màquines de vending al 
pavelló municipal de Fontcoberta. 
 
 2.- El plec de clàusules serà sotmès a informació pública pel termini de 20 dies 
hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el 
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i en el perfil del contractant, d'acord amb l’article 
277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 

7.- PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DEL CONSORCI 
DE LES VIES VERDES DE GIRONA 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i exposa el canvi d’estatuts del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona, i diu que poca cosa podem dir-hi, ja únicament  hi  limitem i 
voregem uns 100 m.  
El Consorci de Vies Verdes (en endavant el Consorci), ens públic de caràcter 
associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li 
atribueix caràcter local i determina que el funcionament i l'actuació del mateix es 
regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local. 
 
Atesa l'entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local (LERSAL), es considera necessari procedir 
a modificar determinats aspectes dels estatuts, que hauran d'adaptar-se a 
l'esmentada normativa, determinant l'Administració Pública on quedin adscrits  



 
així com el seu règim orgànic, econòmic i financer, d'acord amb la disposició 
addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per 
la LRSAL. 
 
D'altra banda el Consorci de les Vies Verdes de Girona com a entitat vinculada 
o dependent de la Diputació de Girona, ha quedat classificada per acord del ple 
de 23 de setembre de 2014, segons les previsions de la Disposició Addicional 
Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
redactada conforme a la LRSAL, als efectes de determinar el nombre màxim de 
membres del consell d'administració i òrgans superiors de govern o 
administració. 
 
Atès que aquest Consorci ha quedat classificat en el grup 1 que determina que 
el nombre màxim dels membres del Consell executiu és de 15, caldrà també fer 
aquesta previsió en els estatuts. 
 
Vist que el Consorci de les Vies Verdes de Girona ha aprovat inicialment la 
modificació dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de 
modificació de manera centralitzada, es proposa al Ple l'adopció de l'acord 
següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona en els articles 3 naturalesa, 8 consell executiu, 10 gerència, 32 
separació del Consorci i 33 dissolució, que queden redactats com segueix: 
 

" Article 3. Naturalesa 
 
1. El Consorci de les Vies Verdes de Girona, que té la consideració d'ens 
local i està adscrita a la Diputació de Girona als efectes de la Disposició 
Addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 de novembre, introduïda per la 
LRSAL, és de caràcter voluntari, de naturalesa administrativa i gaudeix de 
personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per crear i 
gestionar serveis i activitats d'interès local o comú, dintre de l'àmbit de les 
seves finalitats estatutàriament definides. Amb aquest efecte pot realitzar 
actes d'administració i de disposició de béns, formalitzar contractes, 
defensar judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en general, dur a 
terme tots els actes necessaris per assolir, d'acord amb la legislació 
aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en els presents Estatuts i 
pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la 
legislació de règim local. 
 
Article 8. Consell Executiu 
 
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat 
equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un mínim de deu i un màxim de 
catorze vocals. 
Dintre del mínim de vocals s'hi preveuen: 
 



 
 
- cinc diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de 
la Presidència (amb un vot ponderat cadascun d'ells equivalent a tres vots). 
- cinc membres en representació de les diferents zones d'actuació. 
 
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació 
del seu titular, un altre diputat o diputada de l'Assemblea General ha 
d'ocupar la seva plaça al Consell Executiu. 
 
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per 
l'Assemblea General a proposta dels representants de cada zona. 
 
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les 
persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció. 
 
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d'actuació 
durant la vigència del seu mandat, l'Assemblea General ha d'escollir el que 
hagi de substituir-lo, a proposta dels i les representants de les zones 
corresponents i ha d'exercir el càrrec per completar el període de temps 
que li falti al seu antecessor o antecessora. 
 
Article 10. Gerència, Secretaria i Intervenció 
 
1. El gerent serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, mèrit i capacitat, 
mitjançant un procediment que respecti la publicitat i la concurrència. En 
cas que la persona designada en el càrrec no tingui la condició de 
funcionari/ària de carrera, se sotmetrà a la relació laboral de caràcter 
especial d'alta direcció. 
 
2. El Consorci ha de tenir una Secretaria i una Intervenció de fons, els 
titulars de les quals els ha de nomenar el Consell Executiu d'entre els 
funcionaris o les funcionàries amb habilitació nacional que exerceixin llur 
càrrec en algun o alguns dels ens locals consorciats. 
 
Article 31. Separació del Consorci i efectes de la separació 
 
1. Cadascun dels ens consorciats pot separar-se del Consorci, sempre que 
doni un preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, 
que estigui al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos 
anteriors i que en garanteixi el compliment dels pendents. 
 
2. Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, i aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci, el 
municipi podrà separar-se'n. 
 
3. El dret de separació s'haurà d'exercitar per escrit notificat a l'Assemblea 
General del Consorci. 
 
4. L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci  



 
excepte que la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat i 
segueixin pertanyent al Consorci, al menys dues administracions o dues 
entitats o organismes públics vinculats o que depenguin de més d'una 
Administració. 
 
5. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del 
Consorci, la quota de separació es calcularà per part de la Intervenció del 
Consorci, atenent els mateixos criteris a aplicar en el cas de liquidació. En 
el cas que el Consorci hagi de procedir a la reducció de la plantilla de 
personal, motivat per la separació d'un o varis membres, s'estarà al que 
disposi la legislació laboral, assumint en tot cas el membre o membres que 
se separin els efectes indemnitzatoris corresponents. 
 
6. S'acordarà per part del Consorci la forma i condicions en què tindrà lloc 
el pagament de la quota de separació, en el supòsit que sigui positiva, així 
com la forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui 
exercita el dret de separació si la quota és negativa. 
 
Article 33. Dissolució 
 
1. El Consorci es pot dissoldre per les causes següents: 
a) Per compliment de la seva finalitat 
b) Per acord unànime dels ens consorciats 
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament 
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé 
inoperant 
e) Per incompliment de l'objecte 
f) Per transformació del Consorci en un altre ens 
g) Per expiració del termini inicial o de pròrroga de duració del Consorci 
 
2. La dissolució del Consorci requereix l'acord de l'Assemblea General, 
adoptat amb el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet, i 
en tot cas de la majoria absoluta i del nombre legal de membres i la 
ratificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats. Si no 
s'assoleixen els acords esmentats, cada ens consorciat conserva el seu 
dret de separació d'acord amb l'article anterior. 
 
3. L'acord de l'Assemblea General sobre la dissolució del Consorci ha 
d'especificar la forma de liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les 
seves obres i instal·lacions a les administracions consorciades, d'acord 
amb la ponderació dels criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat 
respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de 
la durada del Consorci. 
 

4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del 
Consorci, resultarà d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa." 
 



 
 
Segon. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 
 
Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les 
Vies Verdes de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament de Fontcoberta, 
dels tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva 
publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el 
procediment habilitant i facultant expressament al Consorci per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester al Sr. Alcalde Joan 
Estarriola i Vilardell per a la signatura de quants documents siguin necessaris 
per a l’execució del present acord. 
 
Sotmesa a aprovació la proposta, es aprovada per unanimitat. 
 
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Regidor Sr. Lluís Freixa i diu que des del 15 d’octubre de l’any 
2000 es fa l’homenatge a Lluís Companys a Melianta amb caire comarcal. Que 
no entén que va passar aquest any i perquè es va fer d’aquesta manera, aquest 
canvi de format. 
El Sr. Alcalde comenta que aquest homenatge el va proposar el regidor d’ERC 
Narcís Ribot, i que des de fa temps aquesta commemoració és poc lluïda, que el 
que volien fer era posar un cartell i que la gent fes el que volgués lliurament. Que 
volen canviar el format, no fer-ho oficial, que hi vagi la gent que vulgui i porti les 
flors que tothom li agradi o vulgui. Que de fet, la gent que hi va anar-hi,  era la 
mateixa de sempre. Que no hi ha hagut res estrany, sinó que s’estava pendent 
de les obres d’asfaltar el carrer amb el conveni amb la Diputació i s’ha retardat. 
Que creu que hauria de ser un acte més festiu i representatiu. 
El Regidor Sr. Lluís Freixa diu que no costava res de parlar-ho que era el 15è 
any i que és un acte institucional. 
El Sr. Alcalde contesta que ja no es va posar a l’agutzil i que quan estigui el carrer 
i la plaça arranjat es farà l’ofrena. 
 
Després de deliberar sobre aquest tema, i no havent-hi cap altre assumpte a 
tractar, ni més precs ni preguntes a formular, Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 
23 hores, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords adoptats, ho 
certifico i estenc la present acta. 
 
 
 
Vist i plau 
L’Alcalde                                                                                    La Secretària  
 
 

 
 



 


