
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA 23 DE MARÇ DE 2015  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 23 de març 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 febrer de 2015, que és aprovada per 
unanimitat. 
 
2n.- INFORMACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia núm.23 a la 
35/2015 . Entre aquestes resolucions hi ha la núm. 24 en la que s’aprova la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2014, i la núm. 34 en la que s’aprova el 
marc pressupostari dels exercicis 2016-2018 i la seva remissió al Ministeri 
d’Hisenda. 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 Servei Català del Trànsit en relació a la mobilitat segura i la seva 
prevenció. 

- Escrit del Departament d’Ensenyament en el que conviden a l’acte públic 
de signatura del conveni per al Projecte de FP en alternança dual entre el 
Departament i l’Institut Pla de l’estany. 

- L’Agència catalana de Residus  ens comunica la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus. 

- Escrit del Consell Comarcal del Pla de l’estany en el que comuniquen 
l’acord del Ple relatiu a la Ratificació del Decret de Presidència de l’acord 
d’aprovació del Pla de Polítiques de dones del Pla de l’estany. 

- Des del Consell Comarcal s’envia còpia de l’expedient de la licitació del 
contracte del servei de difusió d’informació comarcal, essent l’adjudicatari 
l’empresa Dracvisió SL. 

 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna compta al Ple de les següents informacions: 
 

- El Sr. Alcalde comenta que en el ple del passat mes de febrer va donar 
una informació errònia, quan el Sr. Lluís Freixa li va preguntar si 
L’Ajuntament de Fontcoberta era membre de ple dret del Consorci del 
l’Estany, ell li va contestar que si que l’Ajuntament de Fontcoberta era 
membre de ple dret amb veu i vot. Resulta que parlant amb el president 
del Consorci li va aclarir que l’Ajuntament de Fontcoberta era membre de 
ple dret amb veu i sense vot. I és així per condició expressa de 
l’Ajuntament de Banyoles, atès que l’Ajuntament de Fontcoberta te un 
percentatge molt petit de zona lacustre, i si aquesta zona arriba a ser 
declarada parc natural, igualment la part de l’Ajuntament de Fontcoberta 
continuarà essent molt petita. 

 
- En relació a les obres del pavelló municipal explica que ja s’han fet les 

gestions i valoracions corresponents, que han passat els pèrits de les 
asseguradores i de les tres empreses consultades, els tècnics han 
proposat l ‘empresa BALDER TÈCNICA. 
 

- S’ha parlat amb l’assegurança de l’Ajuntament i s’ha arribat a l’entesa de 
que avançaran els diners de l’obra, aproximadament uns 40.000,00 euros. 
Que s’ha de tenir en compte que poden sortir extres per tal de consolidar 
la part que no ha caigut.  
Que si el temps acompanya sembla que entre 2 i 3 setmanes pot estar el 
pavelló enllestit per poder-hi fer les activitats esportives i de lleure. 
 



 
 
A continuació el Sr. Alcalde diu que en el passat Ple se li va preguntar 
sobre l’aigua que es gasta per a regar el camp de futbol. La resposta és 
de 600 a 700 litres cada vegada que es rega. Durant l’any es rega unes 8 
o 10 vegades. 
Es pregunta com és que l’herba no sigui verda. 
El Sr. Alcalde contesta que és una varietat de gram poc vistosa. 
 
Continua el Sr. Alcalde i diu que la pregunta que també es va fer sobre els 
litres que es gastaven en els diferents equipaments municipals, Prodaisa 
ho està mirant i encara no te la resposta. 
 
Que el passat dimecres el Sr. Alcalde es va reunir amb el servei de 
recaptació del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i se li va confirmar 
que s’està preparant el procediment per a la subhasta de la finca de 2001 
gestio i construccions de Vilasacra. 
 
Que no s’ha pogut arranjar, degut el temps, el sot de la carretera de les 4 
Soques. 
El regidor Sr. Lluís Freixa diu que ja es va preguntar i comentar en el Ple 
passat que s’havia d’arranjar aquesta carretera. 
El Sr. Alcalde diu que si, però que ja s’havia mirat d’arranjar quan la 
maquinària de la Diputació estava fent l’actuació de la carretera de 
Vilavenut, i no havia estat possible. 
 
Que durant el mes d’abril es farà una nova actuació per part de la 
Diputació a la carretera que va de Melianta al pont de Garrumbert. Que 
des de l’Ajuntament d’haurà d’avisar als veïns, tal i com es va fer en la 
primera actuació. 
Que també si el temps acompanya durant el mes d’abril es farà el regatge 
asfàltic en els camins municipals, d’acord amb el conveni de la Diputació 
amb l’Ajuntament de Fontcoberta, camí de can Garriga, de Can Sarret i 
Cal Paleta a Vilavenut. El mateix regatge asfàltic es portarà a terme a la 
Plaça de la Lloca i la Plaça de la Font de Melianta i s’hi posaran els 
corresponents panots. 
 
En relació a l’escrit de Governació sobre la bandera municipal, s’ha parlat 
amb la Direcció General d’Administració Local i ells ens poden assessorar 
en relació als colors, l’escut etc.  
S’ha de portar a terme mitjançant un concurs i posar unes mínimes 
condicions d’acord amb el Decret  139/2007 de 26 de juny sobre 
procediment i criteris que s’han de complir.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4t.- RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA MODIFICADA DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI DE L’ESTANY 
 
Des del Consorci de l’Estany comuniquen que la modificació dels Estatuts del 
Consorci de l’Estany ha estat exposada durant el termini de 30 dies hàbils, sense 
que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions al respecte, i sol·liciten la 
ratificació de la documentació. 
 
Així per aquest motiu es proposa:  
 
1.- Ratificar la proposta modificada dels Estatuts del Consorci de l’Estany. 
 
2.- Enviar l’acord pres per la Corporació al Consorci de l’Estany. 
 
  
El Sr. Lluís Freixa pregunta si es pot canviar le de membre de ple dret amb veu 
i sense vot. 
 
El Sr. Alcalde diu que creu que no, però que faci la consulta a l’Alcalde de 
Banyoles, que va ser qui va posar la condició de veu i sense vot. 
 
El Sr. Freixa diu que Fontcoberta tenim la platja d’Espolla que és una part molt 
important d’aquest sistema lacustre. 
El Sr. Alcalde diu que ho tenim compartit amb Porqueres, que han passat tres 
anys de s de la primera reunió per poder ser membre del Consorci i que és una 
qüestió merament tècnica. 
 
El Sr. Freixa diu que el seu grup ho votarà a favor, però fent un seguiment molt 
a prop del Consorci. 
 
Arribada la votació s’aprova per unanimitat. 
 
5è.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MÀQUINES VENDING 

 

Atesa la convocatòria mitjançant procediment obert per a la contractació de la 

gestió del servei de màquines vending al pavelló municipal de Fontcoberta. 

Vista la proposta efectuada per la Mesa de contractació.  

Atès que l’empresa adjudicatària ha presentat el suggeriment que la mesa de 

contractació va proposar, que és afegir en el preu la clàusula “amb un mínim de 

350,00 anuals (IVA exclòs).” 

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple en virtut del 

disposat en la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, per a l'adjudicació del 

contracte.   

 

Es proposa el següent acord:  



 

PRIMER.- ADJUDICAR  a Automàtics Costa SL pel preu de l’11% dels ingressos 

realitzats amb un mínim de 350,00 € anuals (IVA exclòs), el procediment obert 

convocat per a la contractació de la gestió del servei de màquines vending al 

pavelló de Fontcoberta.  

 

SEGON.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè, dins del termini dels 

quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació 

al licitador en la forma prevista en l'article 151.4 TRLCSP, comparegui a 

l’Ajuntament de Fontcoberta amb la finalitat de formalitzar el contracte en 

document administratiu, amb la següent documentació: 

 

- Alta de l’IAE 

- La documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de 

les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

-  

 TERCER.- Notificar aquest acord a l'adjudicatària i disposar la seva publicació 

en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el perfil del contractant de 

l'Ajuntament de Fontcoberta. 

  

QUART.- FACULTAR al Sr. Alcalde perquè, en nom i representació de 

l'Ajuntament, pugui signar quants documents públics i privats siguin necessaris 

per a l'execució del present acord. 

 

Arribada la votació el Sr. Freixa diu que ho votaran a favor, que ha estat molt bé 

fer el concurs i tenir legalitzada aquesta activitat. 

 

   

6è.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “AMPLIACIÓ I MILLORA DEL 

CASAL DE LA GENT GRAN DE FONTCOBERTA”  

 

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra d’Ampliació 

i millora del Casal de la gent gran de Fontcoberta”. 

  

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 

109, 110 i 169 a 178 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant 

TRLCSP) i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

  

Vista la consulta efectuada a cinc empreses capacitades per dur a terme l’objecte 

del contracte. 



Atès que s’ha presentat una única oferta per a la licitació de l’obra “Ampliació i 

millora del Casal de la Gent Gran de Fontcoberta”.  

Vist l’informe efectuat pels serveis tècnics sobre la valoració de l’oferta 

presentada. 

Vista la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de la qual es considera 

que la única oferta presentada, corresponent a l’empresa EMELEC “Enginyeria i 

muntatges Elèctrics Girona SL, que proposa un preu de 99.191,00 més IVA 

20.830,11, s’adequa a  l’interès públic i al Plec de Clàusules aprovat. 

L’empresa ha presentat els documents relatius als aspectes econòmics i tècnics, 

de conformitat amb la clàusula 7ª del Plec, en relació al termini d’execució (4 

mesos) i la  el termini de garantia ( 30 mesos). 

Ha presentat també l’execució de la millora núm. 1 que es relacionava en el 

PLEC DE CLÀUSULES, “Repàs de la coberta de l’edifici existent”. 

  

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a 

allò disposat a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i a l’article 274.1b) 

del DL 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, per l’adjudicació del contracte.   

  

ES PROPOSA:   

PRIMER:  

Adjudicar a l’empresa EMELEC “Enginyeria i muntatges Elèctrics Girona SL”,  el 

contracte per a l’execució de l’obra consistent en “l’Ampliació i millora del Casal 

de la Gent Gran de Fontcoberta” que s’haurà de desenvolupar d’acord amb els 

plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules 

administratives generals aprovats per aquest Ajuntament, pel preu de 99.191,00 

euros més l’import d’IVA 20.830,11 euros, d’acord amb l’article 151 TRLCSP. 

 TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 92.63200 del 

pressupost de l’exercici 2015. 

QUART: Notificar aquest acord a l’adjudicatària  i disposar la seva publicació al 

perfil del contractant de l’Ajuntament de Fontcoberta. 

CINQUÈ.- Comunicar l’adjudicació definitiva a la Diputació de Girona, dins el 

programa específic de Cooperació Municipal PUOSC 2013-2017.  

SISÈ: Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui 

per fer efectius els acords precedents. 

 

 



 

Pren la paraula el Sr. Freixa i comenta que com que en el projecte no hi havia la 

modificació de separar els serveis, pregunta si el Decret d’Alcaldia en el que es 

demana una subvenció a la Diputació és per aquest concepte. 

El Sr. Alcalde contesta que no, que és per l’obra adjudicada, que si no es poden 

fer els lavabos, per aquest estiu es llogaran uns mòduls i aquesta actuació es 

posarà en el pressupost del proper any. 

El Sr. Freixa diu que veu que s’improvitza i no ho veuen bé. 

El Sr. Alcalde li contesta que no ha dit la paraula adequada perquè aquí no 

s’improvitza res, està tot controlat. 

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

 

7è.- PRECS I PREGUNTES 

 

Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i fa els següents precs i preguntes: 

 

En el nou parc infantil al cantó de l’escola hi ha posat uns jocs amb unes bases 

de formigó, estan molt aixecades, nosaltres hi veiem un perill, la col·locació és 

normativa? 

Us adjuntem normativa UNE EN 1177 

També comentar que de les tres moreres ja n’hi ha una de tombada. 

I parlant d’arbres a la Plaça dels Països Catalans hi falta una alzina de fa més 

d’un any, la pensen replantar? 

I també parlant de la Plaça dels Països Catalans, quan pensen acabar la tanca 

que dóna a la Plaça dels Països Catalans, 4, fa uns 2 anys que ja es podia acanar 

NO? 

Faran alguna actuació d’asfaltatge a aquesta plaça? 

La Regidora Sra. Consol Mas diu que a més en el recinte dels jocs no hi ha tanca 

i el que no volen és que ningú es faci mal. 

 

 

El Sr. Alcalde contesta  que estan al cas de la llei, que a més els ha instal·lat 

l’empresa Bexbe, que és una empresa homologada, i que falta enfonsar i tapar 

les bases dels jocs i cobrir-ho.  

Que tenen raó amb el que diuen però la brigada entre l’ampliació de l’escola i el 

problema de la teulada del pavelló no ha tingut temps de fer-ho. Que s’havia 

encintat però algú va trencar la cinta i va entrar al parc. 

Que la brigada ho farà el més ràpid que pugui. 

Que en relació als arbres del recinte dels jocs ja es te en compte i ja  s’arreglarà. 

En relació a la tanca dels Països Catalans, es farà l’actuació quan hi hagi 

tresoreria per fer-ho. 



 

En relació al reasfaltatge de la Plaça dels Països Catalans, és una actuació no 

contemplada en el pressupost d’aquest exercici i  s’ha de tenir en compte que el 

pressupost no dóna per tant. 

 

El Sr. Alcalde continua dient que està molt bé que des de l’oposició tinguin temps 

per voltar pel poble i que demanin tot el que falta. Que se li va dir que els arbres 

no brotarien, que si el poble està brut etc, però s’ha de tenir en compte el que he 

dit,  que el pressupost dóna pel que dóna. 

 

El Sr. Freixa contesta literalment i vol que consti en acta el següent: 

Li recordo al Sr. Alcalde que en el primer Ple de l’Ajuntament, em va dir que jo 

era una persona molt ocupada, que no podria anar a les reunions, recordar-li 

només que personalment no he faltat mai a cap ple ni a cap reunió que s’hagués 

avisat amb prou temps per poder-hi assistir(1 hora) 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar ni més 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. 

  

 

 

 

 


