
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA 29 DE SETEMBRE DE 2014  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 29 de setembre 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. Xavier Cros Verdaguer 
- Sr. Narcís Bartis Bosch  
- Sr. Lluís Freixa Macià 
- Sr. Jaume Roura i Noguer  
- Sra. Consol Mas i Torres. 
- Sr. Francesc Molina Jiménez 

 
       
 
Excusa assistència el Sr. 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 les 
actes de les sessions celebrades els dies 28 de juliol i 22 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. 70 a la 
89/2014 . 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 l’Ajuntament de Vilademuls en el que comuniquen la informació 
pública del POUM del municipi. 

- Escrit de la Direcció General de Joventut en el que comuniquen les 
subvencions atorgades per aquest exercici 2014. 

- Comunicació de l’ingrés del Consell Català de l’Esport en relació al Camp 
de Futbol Municipal. 

- Escrit de la tresoreria de la Diputació de Girona en el que comuniquen la 
transferència del Fons de Cooperació, concepte manteniment despeses 
corrents del pressupost 2014. 

- Escrit del Consorci de les Vies Verdes en el que adjunten la Guia 
Pirinexus. 

- Escrit de las Diputació de Girona en el que comuniquen la concessió d’una 
subvenció de 30.000,00 euros per la Millora de l’entorn de l’església de 
Sant Feliu de Fontcoberta. 

- Escrit d’Endesa comunicant el  nou càrrec de direcció. 
- Escrit de la Diputació de Girona  en el que comuniquen la subvenció pel 

manteniment d’instal·lacions esportives. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde informa a la Corporació del següent: 
 

- Que s’estan executant les obres del nucli antic de Fontcoberta. Que s’ha 
demanat a la Diputació una pròrroga per les mateixes i s’ha concedit. 

- Que el nou curs escolar s’ha començat amb tota normalitat. En pocs dies 
es portarà a terme el trasllat de la Biblioteca.  
Que s’ha posat en contacte amb el Sr. Albert Bayot per la inauguració de 
l’ampliació de l’escola i s’ha sol·licitat la presencia de la Consellera Sra. 
Irene Rigau.  S’ha de confirmar i acordar-ho amb la direcció de l’escola.  

- En relació a Nova Melianta explica la reunió mantinguda amb l’Interventor 
i recaptació del Consell Comarcal. L’expedient és complicat sobretot pels 
canvis de nom de les societats que han anat adquirit els terrenys. S’han 
embargat uns terrenys a Sant Julià, però són rústics i tenen poc valor. 

- Seguidament comenta l’arranjament i anivellament del Parc de la Pedrera. 
El regidor Sr. Lluís Freixa pregunta qui aboca la runa?  
El Sr. Alcalde explica que no és runa , que ja varen parlar amb els forestals 
sobre aquest tema i comenta que s’haurà de fer un canvi de planejament, 
ja que és zona forestal i esdevindrà un parc.   
El Sr. Lluís Freixa pregunta si és zona PEIN? El Sr. Alcalde contesta que 
no. 
 

 



4t.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 
2013 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici 2013 van ser sotmesos a informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre dictamen favorable el dia 30 
de juny  de 2014. 
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
130 del dia  9 de juliol  de 2014, no es varen formular reclamacions, al·legacions 
ni observacions. 
Acomplertes totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 al 212 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’ hisendes locals, es proposa la seva aprovació. 
 
Es realitza la votació i per 5 vots a favor d’ERC i 3 en blanc de CIU, s’acorda:  
 
1.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2013. 
2.- Enviar l’expedient del Compte General de l’exercici 2013 a la Sindicatura de 
Comptes d’acord amb el que determinen l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ hisendes locals. 
 
 
 
 
 
5è.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA PER A 
L’EXECUCIÓ D’OBRES DE TRACTAMENT SUPERFICIAL ASFÀLTIC. 
 
El Sr. Alcalde explica el programa que va aprovar la Diputació de Girona  per 
arranjar camins i pistes forestals amb tractament asfàltic, el que estalvia molt 
treball i despesa de manteniment. 
 
L’Ajuntament de Fontcoberta va sol·licitar en l’expedient del Fons de 
Subvencions de la Diputació de Girona, exercici 2014, destinar la part de 
subvenció a inversions a l’execució d’obres de tractament superficial a diversos 
vials del municipi que necessiten treballs d’arranjament del ferm, i també la Plaça 
de la Font i la Lloca.  
Que s’arranjarà la Plaça de la Font de tal manera que es farà el carrer més estret  
s’hi farà la vorera i uns aparcaments. D’aquesta manera les motos no podran fer 
les acrobàcies de derrapar.  
 
Per executar aquestes obres, l’Ajuntament hi aportarà els materials necessaris, 
un tractor amb pala carregadora  i l’aportació provisional d’un terreny idoni per a 
l’amuntegament dels àrids necessaris, i l’import aproximat de 2.746,45 euros que 
és la part del cost dels treballs no subvencionat.  La Diputació de Girona hi 
aportarà la maquinària i el personal necessaris per l’execució d’aquests treballs, 
sota la direcció tècnica d’un enginyer de la xarxa viària local de la Diputació de 
Girona, i tot supeditat a l’aprovació del conveni de col·laboració. 
 



S’ha parlat amb els veïns afectats i posats d’acord una part de la despesa 
l’aportaran els veïns. Que es redactarà el corresponent conveni pel cobrament 
de les quotes que oscil·laran entre 100 i 400 euros aproximadament.  
El problema és que la Diputació porta un retràs considerable per les pluges 
d’aquest estiu, ja que aquest tractament no es pot aplicar si el terra és moll. 
Que properament es farà una reunió amb tots els veïns per parlar i tractar aquest 
tema. 
Pren la paraula el regidor Sr. Jaume Roura i diu que aquest tractament es pot 
aplicar en fred. 
El Sr. Alcalde contesta que sí però en moll no, i els camins han d’esser camins 
amb ferm fort, molt consolidat. 
El regidor Sr. Lluís Freixa diu que s’haurà de tenir present que en el camí hi haurà 
molta gravilla, però el bo d’això és que no hi haurà fang. 
El Sr. Jaume Roura pregunta on es posarà la deixalleria de la Plaça de la Font? 
El Sr. Alcalde contesta que allà mateix millorant l’estètica, que també s’haurà de 
parlar el tema de les direccions del transit en aquell sector, potser fer un sol sentit. 
Es debat el tema del sentit de la circulació, i es passa a la votació. 
 
Així doncs per unanimitat, s’acorda: 
 
1.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Fontcoberta per a l’execució d’obres de tractament superficial 
asfàltic a diversos vials del municipi. 
 
2.- Ingressar la quantitat 2.746,45 euros a la Tresoreria de la Diputació de Girona, 
una vegada signat l’esmentat Conveni de col·laboració.  
 
 
6è.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Arribat el torn de precs i preguntes, pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i 
pregunta com està el tema de la neteja de tota la zona industrial? 
 
El Sr. Alcalde contesta que igual, que és una zona que fa pena, que ja se’ls ha 
avisat.  Que prefereix tenir-ho així abans de tenir els problemes de la zona urbana 
de Nova Melianta. 
Que el 2014 també ha sigut un any excepcional en pluges i l’herba ha crescut a 
tot arreu i molt. 
Que s’haurà de tornar a fer un ban comunicant que es torni a netejar. Els camins 
i pistes forestals tornen a estar plens d’herbes, no s’atrapa la feina. El tema neteja 
és complicat. 
 
El Sr. Lluís Freixa comenta que s’ha de fer el que calgui i si cal canviar algun 
punt de l’ordenança, fer-ho. 
 
El Sr. Alcalde diu que sí, que s’ha de mirar fins a quin punt es pot obligar. Un 
altra problema també està en el solar de la Nova Melianta on s’hi posava el 
material per les obres. Actualment està ple de runa i brutícia i dóna molt mal 
aspecte, però d’entrada és un solar embargat per Hisenda i haurem de sol·licitar 
autorització per a netejar-lo. 



 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni més precs ni més preguntes a formular, 
el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió a les vint-i-tres 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 
 
  


