
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA 22 DE DESEMBRE DE 2014  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 22 desembre 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  
- Sr. Francesc Molina Jiménez 

 
       
 

- Excusa assistència la regidora Sra. Consol Mas i Torres. 
 
 
Hi assisteix,  com a Secretària la Sra. Anna Graboleda Comalada. 
 
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 25 de novembre 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.109  a la 
115/2014 . 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 CILMA en el que notifiquen la modificació dels Estatuts per 
adequar-los a LRSAL. 

- Escrit del Departament d’Empresa i Ocupació en relació a l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles que està realitzant un 
programa de mesures actives d’inserció a persones que es troben en 
situació d’atur. 

- Escrit de la Direcció general de la Policia en el que posen en coneixement 
una lesió a una persona de  Fontcoberta per una mossegada d’un gos, 
propietat d’unes persones de la mateixa població. 

- Escrit de l’ACA en el que comuniquen que s’ha incoat expedient d’extinció 
de la concessió de l’aprofitament de la riera de Vilavenut, actualment en 
desús. 

- Escrit del Col·legi d’Enginyers Tècnics en el que demanen que si es 
detecten irregularitats en treballs realitzats per professionals que no estan 

- Col·legiats se’ls avisi. 
- Escrit de Dipsalut en el que adjunten actes de resultats analítics i informes 

de valoració realitzats a les instal·lacions municipals per a la detecció de 
la legionel·losi. 

- Del Consorci de l’Estany ens envien la memòria tècnica per a la 
incorporació del municipi de Fontcoberta com a membre del consorci de 
l’Estany.  

- Escrit de Petrocat en el que comuniquen la jubilació del Sr. Martirià Oller, 
director de l’empresa de carburant Martirià Oller. 

- Escrit del Departament d’Agricultura en relació a la normativa de la plaga 
del morrut de les palmeres. 

- Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat en el que informen la 
denegació de l’ampliació de l’explotació ramadera de la finca de Mas 
Calau. 

 
Seguidament el Sr. Alcalde informa sobre els següents temes: 
 

- Sobre el Mercat setmanal de segona mà que és tancarà properament. 
- Que el proper mes de gener el secretaria del Sr. Bisbe de Girona vindrà a 

mirar les obres de millora de l’accés a l’església de Sant Feliu de 
Fontcoberta que s’han realitzat i es parlarà sobre el tema de la rectoria de 
Vilavenut i el canvi de qualificació urbanística de les dues rectories. 

 
 
 
 
 



4T.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA  MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
1/2014 
 
 
Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Busquets i explica la proposta de 
modificació de crèdit en el pressupost de l’exercici d’enguany. 
 Que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les 
quals la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha de 
tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit 
amb subjecció a les disposicions vigents, atès que els crèdits de l'esmentat 
pressupost es poden reduir sense pertorbació del servei.  
 La secretària-interventora ha emès informe favorable. 
I atès que no hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de 
les partides que es proposa minorar i es compleix el que  determinen els articles 
177-182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990, es 
proposa la seva aprovació. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
 
1.-Modificar els següents capítols i partides en el pressupost de despeses 2014: 
 
 Capitol                             Inicial                     modificació                           Definitiu 
 
   2                               461.038,46                    11.449,23                           472.487,69  
 
S’augmenten les següents partides: 
45.21000 Manteniment de camins rurals        8.000,00              + 621,17      8.621,17 
15.22111 Subministres magatzem brigada    2.500,00            + 478,11     2.978,11 
45.61901  Equipaments públics B                           0,00           +4.669,47     4.669,47 
162.22700 Recollida residus verds                   4.600,00              +550,00     5.150,00 
161.22799 Abocador de residus                 24.000,00         +4.600,00   28.600,00 
94.21600  Banda Ampla al Consell                 1.200,00               + 30,48     1.238,48 
161.22700 Planta compostatge FO                 1.500,00              +500,00     2.000,00            
 
La modificació de crèdit prové  de la següent partida: 
 
 
Capítol 4  
14.32.47000 Concessionària de llar d’infants 
 
                             Inicial             Modificació              Definitiu 
                            59.926,40        -11.449,23                48.477,17 
 
2.- Publicar el present acord en el BOP i en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament 
durant un termini de quinze dies als efectes  de presentar les reclamacions que 
es considerin oportunes. 
 

Es  sotmet a votació la proposta i s’aprova  per unanimitat.   



5è.- PROPOSTA D’ACORD DE PLE PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

D’URBANITZACIÓ QUE MANQUEN A LA CIUTAT JARDÍ 

El Sr. Alcalde en relació a l’execució de les obres d’urbanització que manquen a 
la Ciutat Jardí exposa el següent 

Atès que el Pla Parcial “Ciutat Jardí de Melianta” va ésser aprovat definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament de Fontcoberta de 27 d’abril de 2006 i publicat en el BOP 
núm. 164 de 28 d’agost de 2006 i l’empresa “MP 2001 Gestió i Construccions, 
SL”, d’acord amb el projecte de reparcel·lació, és la responsable d’executar la 
urbanització de tot l’àmbit del Pla Parcial i assumeix les quotes d’urbanització de 
totes les parcel•les adjudicades en la reparcel·lació. 

Atès que per Resolució d’alcaldia 104/2013, de 7 de novembre (publicada al BOP 
núm. 220 de 18 de novembre), es va acordar declarar l’incompliment de 
l’obligació d’urbanitzar de l’empresa “MP 2001 Gestió i Construccions, SL” en 
relació  amb les obres d’urbanització del Pla Parcial “Ciutat Jardí de Melianta” de 
Fontcoberta i suspendre els efectes del planejament  en el Pla Parcial “Ciutat 
Jardí de Melianta” d’acord amb el previst a l’article 186 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC) fins que l’empresa responsable garantís la totalitat de l’import 
pressupostat de les obres pendents d’executar.  

Atès que per Resolució d’alcaldia 115/2013, de 28 de gener (publicada al BOP 
núm. 28 de 11 de febrer de 2014) es va acordar l’execució subsidiària de les 
obres d’urbanització del Pla “Ciutat Jardí de Melianta”, d’acord amb l’article 237.5 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme (RLU), amb una liquidació provisional de l’import de les mateixes, a 
reserva de la liquidació definitiva, de 599.673,51 euros a “MP 2001 Gestió i 
Construccions, SL”. 

Atès que transitòriament, mentre s’efectuava la liquidació provisional  a “MP 2001 
Gestió i Construccions, SL”, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada 
el dia 31 de març de 2014 (acord de Ple publicat al BOP de 23 d’abril de 2014) 
va acordar aixecar la suspensió dels efectes del planejament en execució en el 
Pla Parcial “Ciutat Jardí de Melianta” i condicionar l’atorgament de llicències 
d’edificació al sector del Pla Parcial “Ciutat Jardí de Melianta” al compliment de 
tots i cadascun dels requisits previstos a l’article 237 del RLU. 

Atès que transcorreguts pràcticament onze mesos des de l’acord d’execució 
subsidiària de les obres d’urbanització i de liquidació provisional de l’import de 
les mateixes,  el Servei de Recaptació i Gestió Cadastral del Consell Comarcal 
Pla de l’Estany , a qui els fou delegat la recaptació del citat import per acord de 
3 de març de 2014 han aconseguit a dia d’avui liquidar l’import provisional.  

Atès que tot plegat endarrereix l’execució de les obres d’urbanització per part de 
l’Ajuntament de Fontcoberta i dificulta enormement als actuals propietaris la 
possibilitat d’edificar en l’àmbit del Pla. 



Atès que la voluntat de l’Ajuntament de Fontcoberta és la de desencallar la 
situació amb la màxima celeritat possible, evitant més dilacions en l’execució de 
les obres d’urbanització, i executant directament les obres mínimes i 
imprescindibles, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 17 de 
desembre 2014,  per finalitzar la urbanització Pla Parcial “Ciutat Jardí de 
Melianta” i per tal que les finques de l’esmentat sector tinguin la condició de solar 
de conformitat amb l’article 29 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC).  

Atès que l’execució de les obres d’urbanització per part de l’Ajuntament de 
Fontcoberta s’efectua se’ns perjudici de la liquidació definitiva del cost global de 
les obres d’urbanització a “MP 2001 Gestió i Construccions, SL” d’acord amb la 
Resolució d’alcaldia 115/2013 de 28 de gener (publicada al BOP núm. 28 de 11 
de febrer de 2014). 

Per tot plegat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Fontcoberta  

PRIMER.- Executar les obres mínimes i imprescindibles, d’acord amb l’informe 
de l’arquitecte municipal de data 17/12/2014, per finalitzar la urbanització Pla 
Parcial “Ciutat Jardí de Melianta” i per tal que les finques de l’esmentat sector 
tinguin la condició de solar de conformitat amb l’article 29 del TRLUC. Tot plegat 
se’ns perjudici de la liquidació definitiva del cost global de les obres 
d’urbanització a “MP 2001 Gestió i Construccions, SL” d’acord amb la Resolució 
d’alcaldia 115/2013, de 28 de gener (publicada al BOP núm. 28 de 11 de febrer 
de 2014). 

SEGON.- Una vegada finalitzades les obres d’urbanització es deixarà sense 
efecte l’exigència de condicionar l’atorgament de llicències d’edificació al sector 
del Pla Parcial “Ciutat Jardí de Melianta” al compliment de tots i cadascun dels 
requisits previstos a l’article 237 del RLU, acordada en el Ple del dia 31 de març 
de 2014 (acord de Ple publicat al BOP de 23 d’abril de 2014). 

TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 

Es  sotmet a votació la proposta i s’aprova  per unanimitat.   

 

6è.- APROVACIO PRESSUPOST EXERCICI 2015 
 
 
La Regidora d’Economia llegeix i explica la memòria del pressupost. 
Seguidament el Sr. Alcalde comenta el capítol 3r del pressupost de despeses i 
explica els interessos que s’han de retornar al Consell Comarcal per una obra 
del PUOSC. 
Que es va al·legar i discutir el retorn d’aquests interessos amb el Sr. Gerent i 
President del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, ja que es creu que no és just 
el canvi de plantejament que es va fer des del Consell. 
Per tant d’entrada s’han de retornar i es fa fraccionadament. 
 



Vist i estudiat el projecte de Pressupost General per a l’exercici de 2015, així com 
la seva documentació annexa i complementària. 
Vist l’informe econòmic de la Intervenció. 
Vista la memòria de l’Alcaldia, on d’acord amb allò establert en l’apartat 1r de 
l’art. 168 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Alcalde-President, eleva al Ple de la 
Corporació el projecte de pressupost per a l’exercici 2015 i es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar els Pressupostos Generals i les Bases d’execució que 
l’acompanyen, per a l’exercici de 2015, amb un import total de 1.104.200 €. El 
Pressupost de despeses es desglossa en despeses corrents per un import de 
 829.736,65 € i despeses de capital per un import de 274.463,35 €. 
 El Pressupost d’ingressos, es desglossa en ingressos corrents per un import de  
911.336,00 € i en ingressos de capital per un import de 192.864,00 € 
 
 
 
CAPITOL DENOMINACIO                              EUROS                   
 

  PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
CAPITOL I –  IMPOSTOS DIRECTES                              342.898,63 
CAPITOL II – IMPOSTOS INDIRECTES                               8.260,00 
CAPITOL III – TAXES I ALTRES INGRESSOS                164.664,00 
CAPITOL IV – TRANSFERÈNCIES CORRENTS             395.463,37 
CAPITOL V -   INGRESSOS PATRIMONIALS                         50,00 
CAPITOL VII – TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL           142.864,00 
CAPITOL IX – PASSIUS FINANCERS                               50.000,00 
                                     TOTAL                                       1.104.200,00 
 
 
               PRESSUPOST DE DESPESES 
 
CAPITOL I  -   DESPESES DE PERSONAL                      254.858,31 
CAPITOL II –  BENS CORRENTS I SERVEIS                   442.158,61 
CAPITOL III – DESPESES FINANCERES                          12.240,05 
CAPITOL IV – TRANSFERÈNCIES CORRENTS              116.329,68 
CAPITOL V --  FONS DE CONTINGÈNCIA                           4.150,00 
CAPITOL VI – INVERSIONS REALS                                 214.082,00 
CAPITOL IX -  PASSIUS FINANCERS                                60.381,35 
                                 TOTAL                                            1.104.200,00 

 

 
 
Segon.- Aprovar la Plantilla Orgànica i la relació de llocs de treball corresponent 
a l’exercici de 2015, de conformitat amb allò que disposa l’article 25 i següents 
del decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal 
al servei de les Entitats Locals. 
 
 
 
 



 
 
Tercer.- Determinar la quantitat global de 6.620,00 € destinada a l’assignació 
de complement de productivitat al personal de la Corporació, segons el que 
disposa l’article 172.4 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 
Quart- Aprovar les retribucions dels regidors de l’Ajuntament de Fontcoberta i 
les indemnitzacions per assistències, amb la mateixa quantia i imports de 
l’exercici anterior 
 
Cinquè.- Exposar al públic els presents acords de conformitat amb el que 
determina la legislació vigent. Els esmentats acords es consideraran definitius, 
sense necessitat d’adoptar un nou acord, en el cas que durant el termini 
d’exposició al públic no es presentin al·legacions ni suggeriments. 
 
 
Pren la paraula el Regidor Sr. Lluís Freixa  i exposa literalment el següent: 
 
“Com va essent costum en els 3 anteriors pressupostos el nostre vot va a ser en 
contra, per les raons que ja hem defensat en totes les ocasions. 
Però veient que a vostès ni els hi va ni els hi ve, que no veuen que el pressupost 
és el document més important que s’aprova cada any, que ha de ser una eina i 
no pas un fi, el nostre vot aquesta vegada l’utilitzarem com a eina. 
I com l’utilitzarem? Doncs millorant aquest pressupost. Per començar hem 
d’explicar que el nostre anàlisi és molt limitat en temps, ja que l’anàlisi de la 
liquidació del pressupost de l’any en curs no el podem fer, per falta d’informació 
i de temps per poder fer una bona feina, nosaltres no som uns auditors, som 
polítics, però en algun moment tindríem d’analitzar la liquidació partida a partida 
del pressupost d’enguany, però amb aquest petit temps que hem pogut estudiar 
aquest pressupost veiem mancances. 
Vostès ens varen donar una informació responent a una pregunta del camp de 
futbol que la piscina tenis un problema de pèrdua d’aigua. Entenem que aquest 
problema tindria de ser prioritari, però veiem que per l’equip de govern NO, doncs 
aquí volem demanar un canvi de pressupost. 
Que facin una previsió d’aquesta reparació, o que demanin un pressupost a un 
tècnic, que la piscina fa més de 3 mesos que no s’utilitza i ja haurien de tenir clar 
aquesta reparació, o pot ser que ja la tenen? 
Després demanar la modificació de la ubicació del local de la gent Gran i 
l’Associació Don@, del lloc on vostès volen encaixar a l’altre cantó de la piscina, 
a on ara està situada la pista de tennis i aquesta passar la al cantó del pavelló. 
Així de fàcil si vostès fan aquests canvis el nostre vot serà positiu, vostès tenen 
la paraula. 
 
Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Busquets i diu que la liquidació és pública i 
poden venir a mirar-la quan vulguin. 
 
El Sr. Freixa contesta que ells no són auditors. 
 
La Sra. Pilar Busquets diu que consultar-ho ho poden fer sempre. 



 
El Sr. Molina diu que la informació no és prou fluïda i no formen part de la 
Comissió Econòmica. 
 
A continuació la Sra. Pilar Busquets diu que  la reparació de la piscina està dintre 
la partida de manteniment i reparacions i també hi ha la partida d’equipaments 
públics. 
 
El Sr. Alcalde comenta que la piscina en aquests moments està plena i no es pot 
fer cap reparació. Que ja es farà. Que la reparació més senzilla és omplir 
l’esquerda de silicona, o bé instal·lar una lona interior, una reparació amb més 
despesa. Però s’ha de pensar que la piscina ha d’anar a la zona esportiva i s’ha 
d’intentar fer una inversió mínima de 5 o 6 mil euros. 
 
En relació al casal de la Gent Gran, el Sr. Alcalde diu que s’ha de tenir en compte 
que és una ampliació i a més el terreny de la pista de tennis està qualificat de 
zona verda. 
Que la subvenció atorgada és de la Diputació, no de la Generalitat, que es 
demanava no fer obres noves sinó ampliacions o reparacions, per tant es 
reformarà i ampliarà l’edifici vell, no es farà res indigne i la inversió s’intentarà 
que sigui la mínima. 
 
El regidor Sr. Jaume Roura repeteix que pensin en la ubicació del Casal de la 
Gent Gran. 
 

Es  sotmet la proposta a votació i s’aprova per cinc vots a favor i tres en 
blanc. 

 
A proposta de l’Alcaldia per unanimitat, s’acorda la urgència de les següents  propostes 
no incloses en l’ordre del dia 
 

 
 
7è.- MOCIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N 
 
El Sr. Alcalde llegeix la moció de declaració de responsabilitat pel 9N. I comenta 
que la querella contra el president de la Generalitat i alguns membres del Govern 
no té cap sentit i que tot diu molt poc de l’Estat. 
El regidor Sr. Lluís Freixa comenta que no s’ha incomplert cap Llei, que no ens 
hem d’inculpar de res perquè no s’ha fet res il·legal. Que ells mateixos li donen 
més valor del que te. 
 
Es vota la moció i per unanimitat, s’acorda: 
 
Primer.- Que els regidors votem a favor de la present moció, vam participar 
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les 
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions 
que s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, 
derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic. 
 



Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes 
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
8è.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSELL D’INICIATIVES 
LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA. 
CILMA. 
 
El Sr. Alcalde exposa que el Consell d’Iniciatives locals per al medi ambient de 
les comarques de Girona (CILMA), associació d’ens locals del que forma part 
aquest Ajuntament, ha comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, 
en data 25 de novembre de 2014, un acord de modificació dels Estatuts de 
l’entitat, a fi de donar compliment a la llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració (LRSAL) i per cercar la millora de 
determinats aspectes de funcionament de caràcter més operatiu, i sol·licita que 
l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus 
membres, per a la seva ratificació. 
 
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de 
membres de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de  18 que estableixen 
els vigents Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I per l’altra 
banda, es modifiquen qüestions relatives a l’aprovació de les actes, al quòrum 
de constitució de la Junta Executiva i Assemblea General, al quòrum d’aprovació 
en cas de modificació d’estatuts i altres acords d’especial transcendència a la 
possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes i al repartiment de 
facultats entre Assemblea, Junta Executiva i President. 
 
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, 
que regula les Organitzacions Associatives d’Ens Locals (art. 15), estableixen 
que per modificar els Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens 
locals associats, adoptat per majoria absoluta. 
 
Es  sotmet a votació la proposta i per unanimitat, s’acorda:   
 
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL 
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA 
(CILMA), aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 
2014. 
 
Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 
dels Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma: 
 

Article 13 
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en 
formen part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la 
Diputació, que en tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis 
associats necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants 
podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la delegació es 
podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una tercera persona; cap membre 
no podrà rebre més de cinc delegacions.  
 
2. (..) 
 
3. (..) 



 
4. (..) 
 
Article 14 
L’Assemblea General té les facultats següents: 

a) Modificar els Estatuts. 
b) Elegir el president. 
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les 

comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-
ne l'activitat. 

d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació 
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els 

acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment 
de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

f) Acordar la dissolució del Consell. 
g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 
i) Aprovar el reglament de règim interior. 
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats. 
k) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes 

d'associats per una raó distinta a la de separació definitiva. 
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria 

Tècnica. 
 
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament 
enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 
 
Article 15 
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada pel 
President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea General 
d'entre els seus membres, d'acord amb les regles següents:  
 
 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona 
 8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 

6,  i l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca 
representada 

 3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun 
dels trams següents:  
▪ municipis fins a 1.000 habitants 
▪ municipis entre 1.001 i 5.000 habitants 
▪ municipis amb població superior a 5.000 habitants 

Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per votació 
 Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents. 

 
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb 
el vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions. 
 

Article 17 
La Junta Executiva té les facultats següents: 

a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que 
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea 
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi 
l'Assemblea. 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els 
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els 
recursos pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell. 
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que 

els membres del Consell han de satisfer. 



e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i 
controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 

f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general 
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea 

General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici 
següent. 

h) Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran 
adoptar criteris i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes 
facultats. 

i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb 
normalitat. 

j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la 
manera més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que 
aquests grups projectin dur a terme. 

k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada 
grup de treball, a proposta dels mateixos grups. 

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i 
altres persones, per aconseguir: 
- subvencions o altres ajuts. 
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.  

m)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i 
donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General. 

n)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre 
òrgan de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament. 

 
Article 18 
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per 
l’Assemblea d’entre els seus membres. 
 
2. Són pròpies del president les funcions següents: 

a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea 
General i de la Junta Executiva. 

b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta 
Executiva. 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 

Executiva. 
e) Ordenar els pagaments vàlidament 
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea 

General 
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta 

Executiva 
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit 

o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels 
fons es determina a l'article 36. 

i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació. 
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el 

deleguin l'Assemblea General o la Junta Executiva. 
 
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a 
la Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta. 
 
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant, 
absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els 
seus membres. 
 
Article 25 
1. (..) 
 



2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada 
d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la 
documentació necessària ha d'estar a disposició dels socis al local social. 
 
3. (..) 
 
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la 
llista de les persones assistents. 
 
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos 
interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà 
comunicada a tots els ens locals associats. 
 
Article 26 
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria, 
a l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la 
presència de la meitat més un dels membres associats, havent de ser-hi presents 
el president i el secretari o les persones que els substitueixin.  
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament 
constituïda amb la presència de tres membres a més del president i del secretari. 
 
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la 
inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es 
pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però 
únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si 
així ho decideix la majoria de les persones presents. 
 
Article 27 
1. (..) 
 

2. (..) 
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, 
la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja 
existent, cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents.  
 
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals, 
adoptat per majoria absoluta. 
 
Article 29 
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha 
estat convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la 
meitat més un. A falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora 
més tard i serà suficient la presència de dos membres a més del president i del 
secretari. 
 
2. (..)  
 
3. (..) 
 
 

Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació. 
 
 
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents: 

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord 
d’aprovació i del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb 
els acords de ratificació de tots els ens associats. 



b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració 
Local, als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions 
associatives d'ens locals. 

 
 
9è.- ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL DE L’ESTANY (ADF L’ESTANY)I ELS AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA 
 
El Sr. Alcalde exposa al Ple l’acord de col·laboració entre l’ADF i els Ajuntament de la 
Comarca. 
 
1. Que l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Estany (en endavant ADF l’Estany) és 
una organització compromesa que, integrada per propietaris forestals, voluntaris i 
ajuntaments de la comarca, té cura de la gestió del medi natural de l’entorn, de forma 
constant i coordinada afavorint la prevenció i divulgació dels riscos, així com, en la 
participació activa en les situacions d’emergència que es produeixen en el seu àmbit 
d’actuació. 
2. Que els objectius i finalitats de l’ADF l’Estany són, d’acord amb els seus estatus, 
l’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis, 
d’un programa d’actuacions urgents en cas d’incendis, així com un de reforestació dels 
terrenys afectats, en el seu cas; col·laboració activa en l’organització, control i 
execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Rural o 
per qualsevol altre organisme o autoritat competent per a la prevenció i lluita contra els 
incendis: la realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys 
forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis. 
3. Que els ajuntaments de Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, 
Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor i Serinyà estan 
interessats en col·laborar per tal que l’ADF l’Estany pugui destinar els recursos 
suficients i necessaris a la consecució dels seus objectius definits en l’apartat anterior. 
4. Que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany està interessat en coordinar les 
actuacions que corresponguin per dur a terme els acords de col·laboració que se 
subscriguin. 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per subscriure 
aquest acord de col·laboració , de conformitat amb els següents 
Pactes 
Primer. Aquest acord té per objecte establir els termes de col·laboració entre els 
ajuntaments de Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, 
Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor i Serinyà, i l’Agrupació de 
Defensa Forestal de l’Estany per al desenvolupament a la comarca del Pla de l’Estany 
de les actuacions pròpies de l’Agrupació d’acord amb els objectius i finalitats establerts 
en l’article 4 dels seus estatuts. 
 
Segon. L’ADF l’Estany col·laborarà en aquelles activitats lúdiques, esportives i o 
culturals que puguin organitzar els ajuntaments signants d’aquest acord i que 
considerin que per motius de seguretat cal la presència de l’Agrupació. 
 
Tercer. De comú acord i conjuntament entre cadascun dels ajuntaments signants hi 
col·laborarà amb una aportació econòmica, que tot seguit es detalla. 
Banyoles 800 € 
Camós 350 € 
Cornellà del Terri 600 € 
Crespià 350 € 
Esponellà 350 € 
Fontcoberta 350 € 



 
 
Palol de Revardit 350 € 
Porqueres 800 € 
Sant Miquel Campmajor 350 € 
Serinyà 350 € 

 
Quart. La vigència d’aquest acord de col·laboració s’estableix des de la data de la 
seva signatura fins a 31 de desembre de 2015, que es prorrogarà per anys successius 
si cap de les parts no ho denuncia amb dos mesos d’antelació. 
 

Es  sotmet a votació  el conveni de col·laboració  i s’aprova per unanimitat.  
 
10è.- PRECS I PREGUNTES 
 
Arribat el punt de precs i preguntes pren la paraula el Sr. Lluís Freixa i pregunta  
Quants metres cúbics d’aigua pública s’han consumit  aquest 2014 i quants l’any 
2013. 
El Sr. Alcalde diu que ho consultarà i ja els hi donarà. 
 
Seguidament el Sr. Lluís Freixa pregunta si s’ha fet un projecte ambiental del 
bosc de la Pedrera, quines tramitacions s’han fet per poder omplir de terres 
aquest paratge. 
 
El Sr. Alcalde contesta que s’ha parlat amb el tècnic pels passos o directrius a 
seguir , que el bosc de la Pedrera està qualificat de zona forestal però, mitjançant 
una modificació del POUM, s’ha de convertir en parc, que ja s’ha parlat també 
amb els forestals. 
Que s’ha anivellat, aclarit i ara es cremaran les branques. Tot això s’ha realitzat 
amb cost 0. 
Més endavant s’instal·larà una petita tanca, algun banc i papereres i es convertirà 
en parc. 
Que es tramitarà la modificació del POUM junt amb el canvi de qualificació de la rectoria 
de Vilavenut i la de Fontcoberta i que es pugui permetre en els solars de 1000 m2 de 
Vilavenut petits negocis i activitats. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni més precs ni preguntes a formular, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió a les vint-i-tres trenta hores, desitjant unes bones festes de 
Nadal i Any Nou a tot el Consistori. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde                                                                                                 La Secretària  


