
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA 27 D’ABRIL DE DOS MIL QUINZE. 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 27 d’Abril 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 

 
       
 
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 23 de març de 2015, que és aprovada per unanimitat 
i sense cap esmena. 
 
 
2n.- INFORMACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia núm. 36 a la 
48/2015 . 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: 
 

- Comunicat del Banc de sang i Teixits en el que agraeixen la col·laboració 
de l’Ajuntament en la campanya de donació de sang del passat 9 de març 
al pavelló de Fontcoberta. 

- Escrit de la Diputació de Girona en el que comuniquen la resposta a 
l’Associació de Veïns de Vilavenut en relació a la Ctra de Banyoles a 
Galliners. 

- Notificació de la subvenció del Pla Especial d’Inversions Sostenibles per 
a l’any 2015 de la Diputació de Girona. 

- Tramesa de l’acord de col·laboració entre l’Agrupació de Defensa Forestal 
i els ajuntaments de la comarca del Pla de l’Estany. 

- Informe del tècnic municipal en relació a les obres urgents per a reparar 
els efectes de la ventada a la coberta del pavelló municipal de Fontcoberta 

 
A continuació el Sr. Alcalde informa a la Corporació dels següents temes: 
 

- Que l’endemà s’acabaran les obres de reforma de la coberta del pavelló i 
s’ha aprofitat per canviar les lluernàries. 

- Que s’acaba l’actuació del regatge asfàltic dels camins rurals d’acord amb 
l’establert amb el conveni amb la Diputació de Girona. La intenció de 
l’equip de govern és la de continuar i fer-ho a tots els camins rurals 
municipals. 

- S’ha començat, per la Plaça de Catalunya,  el control de les males herbes. 
- Que la propera setmana es farà una plantada d’arbres autòctons a la Nova 

Melianta i s’arranjarà properament el ferm del C/Guillem Galceran de 
Cartellà. 

- S’ha canviat bona part de la canonada d’aigua del C/Mn. Agustí Pifarrer, i 
un cop estigui compactat es farà la vorera. 

- També es té previst acabar la vorera de davant del pavelló i l’arbrat. 
 
 

4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA 

CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA PISCINA MUNICIPAL DE 

FONTCOBERTA. 

 

Presentades pel Regidor d’esports el Plec de Clàusules administratives 

particulars per a la concessió del servei públic consistent en la gestió integral de 

la Piscina Municipal de Fontcoberta per a l’exercici 2105, i es proposa al Ple  

 



 

 

1.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives que regiran  la concessió del 

servei públic consistent en la gestió integral de la Piscina Municipal de 

Fontcoberta, mitjançant procediment negociat sense publicitat. 

2.- Consultar a tres empreses capacitades per a la concessió del servei. 

3.- Donar compte de l’adjudicació al Perfil del contractant de l’Ajuntament. 

Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i pregunta quines són les empreses 

que es consulten. 

Es contesta que primer s’ha d’aprovar el Plec de Clàusules 

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

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 

DEL PROJECTE DEL CASAL DE LA GENT  GRAN DE FONTCOBERTA.      

 

El Sr. Alcalde explica que en el mes de  gener de 2013 es va redactar el projecte 

bàsic i executiu d’ampliació i millora del casal de la gent gran de Fontcoberta. 

Que en el mes de març de 2015 es varen licitar les obres contemplades en el 

primer desglossat. Una vegada adjudicades, l’empresa va renunciar a l’execució 

de l’obra al·legant que no podia fer l’obra, ja que el pressupost era massa just. 

Seguidament es dona ordre als Serveis Tècnics redactors del projecte que 

actualitzin els preus adequant-los a la situació actual del mercat, sense modificar 

el contingut del desglossat. 

Una vegada actualitzat, el pressupost de referència és de 159.933,32 €. 

El Sr. Alcalde diu que s’haurà de licitar l’obra després de les eleccions i 

començar-la el setembre, una vegada s’acabi la temporada de banys, i es 

proposa:  

1.- Aprovar el pressupost modificat i actualitzat, elaborat pel Servei Tècnic del 

Consell Comarcal del Pla de l’Estany,  del projecte del Casal de la Gent Gran de 

Fontcoberta, per un import de 159.933,32 euros. 

2.- Notificar l’actualització de preus a la Diputació de Girona, Programa Específic 

de Cooperació Municipal. 

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per a 5 vots a favor i 4 en blanc. 

 

 



 

 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DEL BUS NIT 2015. 

El regidor de joventut explica que s’ha ampliat el conveni entre el Consell 

Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments de la comarca pel 

desenvolupament del Projecte Bus Nit 2015, es proposa l’aprovació dels 

següents acords: 

 

1.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els 

ajuntaments de la comarcal pel desenvolupament del Projecte Bus Nit 2015. 

2.- Aprovar l’aportació al projecte Bus nit 2015 per un import, segons previsió del 

Consell Comarcal de 203,57 €, que s’imputaran a la partida 33.22699 Regidoria 

de Joventut 

El Sr. Lluís Freixa comenta que el seu grup ho va demanar i ho voten a favor. 

Així la proposta és aprovada per unanimitat. 

 
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL POUM I PLA  

PARCIAL DE VILAVENUT.    
 

El Sr. Alcalde explica les modificacions núm. 7 i 8 del POUM i del Pla Parcial de 

Vilavenut redactades pels serveis tècnics del Consell Comarcal. 

La modificació núm. 7 té per objecte: 

Ordenar els sòls per tal que l’enllaç entre el carrer del nucli i la carretera GIV-

5136 compleixi amb les determinacions del servei de xarxa viària de la Diputació 

de Girona. 

Introduir les cessions de zona verda i equipaments efectuades pel Bisbat de 

Girona al voltant de l’església de Fontcoberta. 

Modificar l’error entre les qualificacions de la rectoria de Fontcoberta i la rectoria 

de Vilavenut. 

Qualificar els sòls on es situarà la depuradors del nucli de Vilavenut. 

La modificació núm. 8 té per objecte: 

Modificar les condicions de parcel·lació de la zona de conservació de l’ordenació 

dels nuclis tradicionals (clau5), i ampliar els usos de la Zona Residencial amb 

Espais Oberts en el Sector B (clau 11). 

El Sr. Lluís Freixa diu que la depuradora és molt a prop del nucli del poble. 

El Sr. Alcalde contesta que el lloc l’ha marcat l’ACA, ja que és un lloc que no s’ha 

d’expropiar, és municipal, va bé per les pendents , és tancada i no fa males olors.  



 
 
Atesos els informes favorables emesos pel tècnic municipal i per la secretària 
municipal, es proposa: 
 

-Aprovar inicialment les modificacions núm. 7 i 8 del POUM vigent del municipi 

de Fontcoberta. 

 

- Exposar al públic l’esmentada modificació durant el termini d’un mes, mitjançant 

anuncis en el BOP, a un dels diaris de major divulgació i a la pàgina web de 

l’Ajuntament de Fontcoberta. 

- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà els corresponents 

informes per raó de llur competència sectorial. 

- Concedir  audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el 

municipi de Fontcoberta.  

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

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I EL 

BISBAT DE GIRONA PER L’ADQUISICIÓ DE LA RECTORIA DE VILAVENUT.  

Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica la història del lloguer de la rectoria de 

Vilavenut. Que des de l’any 1988, l’Ajuntament de Fontcoberta disposa, com a 

llogater, de l’edifici de la Rectoria de Vilavenut com a local social polivalent per 

diferents usos i activitats dels veïns. 

Atès que s’acaba el contracte de lloguer signat i les seves pròrrogues,  la voluntat 

de l’Ajuntament de Fontcoberta és la de continuar usant l’edifici de la Rectoria de 

Vilavenut per a les diverses activitats organitzades per els veïns de Vilavenut. 

Després de vàries reunions i gestions s’ha arribat a un acord mitjançant un  

conveni entre l’Ajuntament de Fontcoberta i el Bisbat de Girona per a l’adquisició 

de l’immoble de la Rectoria de Vilavenut, sense l’hort.  

Es continuarà pagant un arrendament de 385 euros al mes i als 25 anys, la 

Rectoria serà propietat de l’Ajuntament de Fontcoberta.  

El Sr. Alcalde també explica a la Corporació les obres que amb l’ajuda dels veïns, 

el rector i la Diputació s’han anat fent i consolidant l’immoble des  de l’any 1982 

fins ara. 

A continuació es sotmet la següent proposta al Ple, que és aprovada per 5 vots 

a favor i 4 en blanc. 

1.- Aprovar el conveni entre el Bisbat de Girona, la Parròquia de Vilavenut i 

l’Ajuntament de Fontcoberta per a l’adquisició de la rectoria de Vilavenut. 



2.- Exposar al públic l’esmentat conveni durant el termini d’un mes d’acord amb 

el que disposa l’art. 26 del Reial Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

3.- Enviar al Departament de Governació la valoració de la finca perquè emetin 

el corresponent informe. 

 

 9.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS 

 

Arribat a quest punt, pren la paraula la Secretària municipal i comenta que hi ha 

un problema en l’aplicació del programa per fer el sorteig dels membres de les 

meses electorals i no és possible fer-ho. 

S’acorda fer el sorteig el proper dimecres dia 29 d’abril a les 18 hores. 

 

10.- PRECS I PREGUNTES 

 

Arribat el torn de precs i preguntes, resulta que no n’hi ha cap a formular.  

 

I no havent-hi més assumptes a tractar ni precs ni preguntes a formular, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió a les 11’30 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                                                                              La Secretària 

 

 

 

 

L’Alcalde                                                                                 Ho certifico. 

  

 

 

 


