
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EN  
DATA  25 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 25 de novembre de 2015 
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. Jaume Roura Noguer 
 
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 27 d’octubre de 2014, que és aprovada per unanimitat, amb  una 
esmena en el punt dels precs i preguntes, el paràgraf on diu: 
 
. 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. 
 
Ha de dir: 



 
. Que volen canviar el format, no fer-ho oficial, i fer-ho extensiu a les demés entitats del 
poble, 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 i en relació al que va dir el Sr. Alcalde  que tenia una proposta 
de un canvi de format proposada per part de l’APA, pregunta quina APA  va ser? 
El Sr. Alcalde contesta que un membre de l’APA Alzina Reclamadora, però que l’acte ja 
no es va posar a l’agutzil i que quan estigui el carrer i la plaça arranjat es farà l’ofrena. 
 
 
 
2n.- INFORMACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia núm.100 a la 108/2014 . 
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’Associació Banyoles comerç i turisme que envien el càlcul per a la 
col·laboració econòmica pels ajuntaments de la comarca interessats a formar part del 
projecte de promoció turística de la comarca. 
Escrit de la Diputació de Girona en el que notifiquen la resolució de la concessió a 
l’Ajuntament de Fontcoberta de 20176,00 dins el Pla Especial d’Inversions Sostenibles 
de l’any 2014. 
Escrit de Prodaisa en el que adjunten les lectures dels comptadors  corresponents  al 3r 
trimestre de 2014. 
Escrit de la Diputació de Girona en el que concedeixen l’assistència tècnica per a la 
redacció o actualització dels plànols de delimitació de les urbanitzacions. 
Escrit de la Delegació  del Govern a Catalunya en relació als acords  que es prenguin el 
dia 9 de novembre. 
Escrit de la Diputació de Girona, xarxa viària local, en el que comuniquen les obres que 
es realitzaran a la carretera  de Banyoles a Vilavenut. 
Escrit de la Diputació de Girona en el que adjunten signat 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. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde informa sobre: 
 

- Les obres del nucli antic que ja estan pràcticament acabades. Faltarà enjardinar-
ho. 

- S’ha arribat un acord amb el Sr. Torrent per a millorar l’accés per a accedir al 
nucli des de la Ctra. de Vilavenut. 

- Que passat les festes de Nadal s’arranjarà la Plaça de la Font. 
- També s’ha fet amb molt d’ordre una aclarida d’arbres del Parc de la Pedrera. 

Ara només falta treure els pins conflictius.  



 
 
 
 

- Hi ha un acord amb el propietari del Camp de Tir. Deixarà un pas de 1’5/2m, per 
tal de poder fer la circumval·lació de la Platja d’Espolla, i així fer tot el circuit, ja 
que  la part de Porqueres  està quasi finalitzada. 

 
4t.- PROPOSTA DE CANVIAR EL DIA DEL PLE ORDINARI PEL MES DE 
DESEMBRE. 
 
Ateses les festes nadalenques, es proposa fer un canvi de data pel Ple ordinari del 
proper mes de desembre, tal i com es ve fent en els últims anys. 
Es proposa celebrar el Ple ordinari el proper dia 22 de desembre. 
 
Es realitza la votació, i per unanimitat, s’aprova celebrar el Ple ordinari del mes de 
desembre el dia 22. 
 
5è.- PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i diu que en el passat mes d’octubre es va 
publicar un ban que demanava netejar els solars de Melianta, i que, qui no ho fes, 
l’Ajuntament actuaria d’ofici. Pregunta quin calendari hi ha previst per a la neteja dels 
solars urbanitzables que no estan nets? 
 
El Sr. Alcalde explica la reunió que va celebrar amb els veïns sobre el tema de la 
urbanització i la neteja dels solars, que s’estan fent gestions i aviat ja es podrà entrar a 
netejar tots els solars. 
 
El Sr. Lluís Freixa pregunta també sobre el Polígon Industrial si el faran netejar i sinó el 
netejaran d’ofici? 
 
El Sr. Alcalde contesta que és un problema, que és una zona no consolidada. Que 
s’haurà de buscar la fórmula de netejar-lo, mitjançant un decret, però creu que tot i així 
serà difícil. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, ni més precs ni preguntes a formular, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió a les 22’15 hores. En dono fe. 
 
 
Vist i plau 
L’Alcalde                                                                              La Secretària 
 
 


