
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA 28 DE JULIOL DE 2014. 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 de juliol de 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. Narcís Bartis Bosch  
- Sr. Lluís Freixa Macià 
- Sra. Consol Mas i Torres. 

 
       
 

- Excusen assistència els Srs. Jaume Roura i Noguer, Xavier Cros 
Verdaguer, Francesc Molina Jiménez. 
 

 
 
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 30 de juny 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.61 a la 
69/2014 . 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 del Consorci d’Inspecció de Treball i S. Social sobre la inspecció per a la 

comprovació del compliment de les obligacions empresarials en matèria d’alta i 

cotització a la S.S. dels diferents artistes que participen en els espectacles de 

la festa major.  

- Escrit del Coordinador del pacte Nacional pel Dret a Decidir en la que adjunta 

carta dirigida al Sr. Rajoy demanant diàleg per pa poder votar el dia 9 de 

novembre. 

- Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat en el que donen conformitat 

al text refós del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals del 

municipi. 

- Escrit de la Direcció General de Turisme en el que notifiquen l’obligació 

d’exhibir, en tota mena de publicitat que anunciï empreses i establiments 

turístics, el seu número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya. 

- Escrit de l’ACM en el que adjunten el directori d’institucions. 

- Acord de l’Ajuntament de Banyoles d’acceptació de l’adhesió de l’Ajuntament 

d’Esponellà al conveni de col·laboració per a la implantació de la finestreta 

única. 

- Comunicat en el que el Govern acorda destinar a les escoles bressol els 

recursos del PUOSC 2014-2015 inicialment previstos per a obra nova. 

- Escrit del President de Reagrupament Independentista en el que proposen 

iniciar una campanya per a informar a les nacions unides del procés sobiranista 

que viu la nació catalana. 

- Escrit de l’AMI en el que demanen celebrar un ple extraordinari, una vegada el 

president de la Generalitat hagi convocat la consulta, per tal de  donar-li suport 

i recolzament. 

 
Seguidament el Sr. Alcalde informa al Ple del següent: 
 

- Que l’herba del Camp de Futbol està creixent i falta acabar de polir-la, 

replantar-ne a on en falti etc. 

- Que s’està arranjant i netejant el Bosc de la Pedrera. Al treure els barracons de 

l’escola es va netejar i el sauló que hi havia a sota s’ha portat al bosc de la 

Pedrera. 

 

 

 
 
 
 



 
 
4t.- APROVACIÓ DE  LA MOCIÓ DE LLUIR LA BANDERA NEGRA A 
L’AJUNTAMENT EL DIA 11 DE SETEMBRE DE 2014. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’estrofa que hi ha a la moció que s’ha presentat és un 
tros de la primera versió dels segadors. 
Que la Fundació Reeixida va impulsar, fa sis anys, la Comissió del Centenari de 
l’Estelada. 
Que la Junta de la Fundació per a seguir impulsant iniciatives de país, aquest 
any 2014 centrat en el referèndum i sumat al del tricentenari per tal d’enviar un 
missatge gràfic i clar durant la Diada d’enguany, proposen, igual com es va fer 
amb tant d'èxit el 2008, que tants ajuntaments de Catalunya com sigui possible, 
hissin una de les banderes que van enarborar-se fa 300 anys en defensa de la 
ciutat de Barcelona i per extensió de les llibertats de Catalunya o una ensenya 
dissenyada per a l'ocasió inspirant-se en aquests estandarts, la Bandera Negra. 
 
Per tot això, per unanimitat, s’acorda: 
 

- Aprovar la moció, que s’adjunta,  amb l’adopció dels següents acords: 

 
1.- Que en el marc de la Diada Nacional de Catalunya, el proper Onze de 
setembre, i amb motiu del acommemoració del Tricentenari de la pèrdua de 
les llibertats catalanes, en un lloc destacat i preferent d’aquest Ajuntament 
s’hissi o pengi una Bandera Negra amb la llegenda VIUREM LLIURES, al 
costat de la bandera nacional catalana o de la bandera de la llic¡bertat, 
l’estelada, com a mostra de record i homenatge a tots els qui fa tres cents 
anys van lluitar per a defensar les Constitucions de Catalunya, dels quals en 
som, o ens sentim, hereus directes. D’aquesta manera es farà palès, en 
aquesta data tant simbòlica i en aquest  moment transcendental del procés 
independentista, el compromís cívic i democràtic d’aquesta institució per a 
recuperar i preservar la memòria històrica i les llibertats nacionals d’aquest 
país.   
 
2.- Que aquest Ajuntament faci una crida perquè tothom s’afegeixi a la 
iniciativa i s’engalanin les finestres i balcons de les cases particulars amb 
senyeres, estelades i banderes negres, per a demostrar públicament la 
necessària i imprescindible conjuminació, en aquest moment final del procés, 
de la solidesa institucional amb la força popular, que es mobilitzarà unida una 
vegada més, per damunt de les diferències ideològiques. 

 

 

 

 

  



 
 
 

5è.- RATIFICACIÓ CONVENI  DE L’AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA 
AAMB EL BISBAT DE GIRONA PER A LA CESSIÓ DE DIVERSES PORCIONS 
DE FINCA. 
 
El Sr. Alcalde explica que en  el pacte cinquè del conveni signat entre el Bisbat 
de Girona i l’Ajuntament de Fontcoberta per a la cessió de diverses porcions de 
finca , es demana que sigui ratificat pel Ple com a condició indispensable per a 
la seva validesa i efectivitat. 
 
El Regidor Sr. Lluís Freixa demana el pressupost de l’actuació. 
 
El Sr. Alcalde contesta que uns 52.000, 00 euros, ja que no es farà tota l’actuació 
prevista. Es va fer una reunió amb tots els veïns del nucli antic de Fontcoberta i 
ells varen decidir de no posar un parc infantil ni més llums públics. Arranjar la 
zona sí que hi estaven d’acord, però res més. 
L’Ajuntament els hi respecte la seva decisió i el que sí es farà és tot l’arranjament 
d’aquesta zona i una tanca de fusta, tal i com està previst en la memòria valorada 
aprovada. 
 
Per aquest motiu, es proposa: 
 
Ratificar el Conveni signat entre el Bisbat de Girona i l’Ajuntament de Fontcoberta  
per a la cessió de diverses porcions de finca, que l’Ajuntament integrarà com a 
béns de domini públic i destinarà  a usos d’interès general per al municipi. 
 
Trobada correcte la proposta, és aprovada per unanimitat. 
 
6è.- PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i demana com és que els terrenys de 
la nova zona industrial s’han netejat només a mitges, que únicament s’ha netejat 
el centre i els voltants estan igual. 
El Sr. Alcalde respon i diu que no sap el perquè ho han fet així. Que en parlarà 
amb els serveis jurídics per tal de solucionar-ho. 
El Sr. Lluís Freixa explica que el dia que es netejava ell va anar a la farmàcia i 
els va dir que apartessin els cotxes d’on els tenien aparcats, ja que la màquina 
que netejava aquella part del centre feia saltar pedres que impactaven contra els 
cotxes allà aparcats. 
El Sr. Alcalde diu que ja se’n cuidarà d’avisar-los, i es farà el que correspongui.  
 
A continuació el Sr. Lluís Freixa pregunta si la Depuradora funciona 
perfectament? 
 
El Sr. Alcalde contesta que sí, que hi ha pendent una visita guiada amb la gent 
del municipi que els interessi veure com funciona. Que ja es volia fer la 
primavera, però el representant de l’ACA que ha de venir no li anava bé el dia 
escollit. Que s’haurà de programar per a la tardor. 



 
A continuació es debat si es convocarà Ple pel mes d’agost, i s’arriba a la 
conclusió que no, fora que sortís algun tema que no es pogués deixar pel proper 
mes de setembre. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar , ni més precs ni preguntes a formular, el 
Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió a les vint-i.-dues hores trenta minuts, i 
per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords adoptats, ho certifico i estenc 
la present acta. 
 
 
Vist i Plau                                                                              La Secretària 
L’Alcalde 


