
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EN  
DATA 23 DE FEBRER DE 2015. 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 23 de febrer 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. 

       
 

- Excusa assistència 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  26 de gener 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. 5 a la 22/2015 . 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: 
 

- Escrit del Departament d’Economia i Coneixement Intervenció General per a 
consultar les obligacions pendents de la Generalitat de Catalunya envers 
l’Ajuntament de Fontcoberta. 

- La memòria 2014 del Servei Local de Teleassistència 
- Escrits de la xarxa Viària Local en el que s’informa favorablement les obres 

necessàries per al condicionament d’un accés i de l’actuació prevista en el mes 
de març a la carretera GI-V-55136. 

- Escrit de la l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona informant 
del programa “Millora de la Competitivitat Territorial”. 

- Escrit del Consell Comarcal informant de l’aprovació del Pla de polítiques de 
dones del Pla de l’Estany 2015-2018. 

- De la Direcció General d’Adm. Local escrit en el que ofereixen assistència 
tècnica gratuïta necessària per elaborar el projecte de al bandera del municipi. 

- Escrit del Departament d’Ensenyament referent a la autorització per a la  
incorporació d’un infant a la llar d’infants Els Plançons del mes de gener fins el 
mes de juliol, ja que es tracta d’una situació sense precedents i totalment 
excepcional. 
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte a la corporació de les següents 
informacions: 
 
Explica la reunió d’alcaldes al consell comarcal a l’Àrea de Promoció Econòmica 
per a la senyalització del patrimoni de cada municipi i escollir una mostra de 
l’anagrama comarcal totalment compatible a tots els municipis i amb el nom de 
l’Ajuntament corresponent. 
Aquest anagrama es finançarà mitjançant la taxa turística de de cada municipi. 

 
En relació al programa del SOC comenta que el personal continua treballant a 
molt bon ritme. Que treballen 4 dies a la setmana i un fan formació. Que 
pràcticament les voreres dels carrers on hi viu gent estan gairebé acabades i del 
C/ Joan Fuster falta la vorera d’un costat del carrer, que segurament en 2/3 
setmanes també es finalitzarà. 
 
Que en el terreny entre la Llar d’Infants i l’escola Alzina Reclamadora, aquesta 
setmana s’hi instal·larà el parc infantil per una empresa homologada. Aquesta 
empresa  va comunicar de fer-ho ara o bé esperar 2/3 mesos. Es va decidir fer-
ho ja. Això ha comportat arrencar les 3 moreres de la plaça de la piscina i 
replantar-les en aquest terreny abans  
 
de la instal·lació del parc, ja que una vegada instal·lat seria impossible entrar-hi 
una excavadora. 
 
També comunica que el divendres 13 de març , a les 5h aproximadament de la 
tarda, a falta de confirmació pel Departament d’Ensenyament, s’inaugurarà 
l’ampliació de l’escola i la biblioteca per la Consellera d’Ensenyament Sra. Irene 
Rigau.   
  



 
 
 
 
I per últim explica que el Consorci de l’Estany està acabant de perfilar l’itinerari 
cultural de la Platja d’Espolla. S’han corregit tots els escrit de la senyalització i 
plafons. 
Tot el que fa referència a la retolació, plafons etc, és a dir l’itinerari oficial, la 
despesa es realitzarà a tres parts iguals, entre el Consorci, l’Ajuntament de 
Porqueres i l’Ajuntament de Fontcoberta. Llavors el que cada Ajuntament desitgi 
posar-hi en relació al seu municipi serà al seu càrrec. 

 
 

4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 6ª MODIFICACIÓ DEL POUM 

 

El Sr. Alcalde explica a la 6ª Modificació Puntual del POUM va ser redactada pels 

serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany  amb l’objecte de regular les 

condicions  per tal de que les explotacions existents degudament legalitzades puguin 

ampliar, amb l’única limitació de la capacitat màxima d’Unitats Ramaderes 

procedimentals que s’estableix en 500 UR al POUM vigent, i així assegurar la viabilitat 

econòmica de l’explotació agropecuària. 

Pren la paraula el regidor Sr. Jaume Roura hi comenta que està d’acord amb la 

modificació així totes les explotacions existents tindran les mateixes possibilitats. 

Comenta també que el llistat que ell te de les explotacions ramaderes existents n’hi 

falta una. 

El Sr. Alcalde contesta dient que únicament s’aprova la normativa, que les existents 

degudament legalitzades ja estan registrades a l’Ajuntament. 

Atesos els informes favorables emesos pel tècnic municipal i per la secretària 

municipal, es proposa: 

 

1.- Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 6 del POUM vigent del municipi de 

FONTCOBERTA, relativa a l’ampliació de les instal·lacions agropecuàries existents. 

2.- 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. 

3.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà els informes per raó de 

llur competència sectorial als organismes següents: 

- Agència catalana de l’Aigua 

- Departament d’Agricultura 

- Direcció General d’Aviació Civil (per afectació de servituds aèries) 

- Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental ( per la no subjecció a avaluació ambiental). 

4t.- 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. 
 

5è.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL 

TRANSPORT PÚBLIC 

 

En data 27 de gener de 2015, la Generalitat va adoptar l’Acord de Govern 9/2015, pel 

qual s’aprova la modificació dels Estatuts, entre d’altres del Consorci del Transport 

Públic de l’Àrea de Girona, d’acord amb la disposició final segona de la Llei 27/2013, 

de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 

En el marc d’aquest procés de modificació dels Estatuts del Consorci, de conformitat 

amb l’article 28 dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, es 

sol·licita l’acord de ratificar la modificació estatutària amb la finalitat que el Consell 

d’Administració pugui aprovar definitivament els nous Estatuts. 

 

Realitzada la votació, per unanimitat, s’acorda: 

 

Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de 

Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (Estatuts aprovats per l’Acord CPT/73/2006, de 

25 de juliol i modificats per l’Acord GOV/220/2010, de 23 de novembre). 

 

6è.- PROPOSTA DE L’INICI D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’UNES 

PISTES DE TENIS A LA ZONA ESPORTIVA 

 

El Sr. Alcalde explica que s’ha rebut una sol·licitud del Club de Tenis Porqueres, entitat 

sense ànim de lucre, els objectius del qual són el foment, desenvolupament i pràctica 

continuada de l’activitat física i esportiva,  en la que demanen la construcció d’una 

nova pista de tenis a la zona esportiva de Fontcoberta, al costat del pavelló Municipal i 

portar la gestió del club de tenis Fontcoberta. 

 

Que tot va començar al demanar-li unes reparacions a l’actual pista de tenis. Es va 

demanar pressupost i les reparacions importaven la quantitat d’uns 12.000,00 euros, i 

varen decidir que no calia gastar aquest import a l’actual pista de tenis. 

Se’ls va contestar que aquesta reparació no la podia assumir la corporació en aquest 

moment i varen demanar de fer-la ells mitjançant una concessió de la pista per uns 

anys. 

El Regidor Sr. Lluís Freixa pregunta si seria millor fer-la l’Ajuntament a la zona 

esportiva? 



 

 

El Sr. Alcalde contesta que apart de que no hi ha tresoreria, no està consignat en el 

pressupost d’inversions per aquest exercici. El tema seria que una entitat del poble fes 

la inversió a canvi d’una concessió. Que hi ha procediments a l’administració local per 

a la d’adjudicació  directe d’una concessió demanial, i que s’ha de començar 

l’expedient iniciant la implantació del servei públic municipal, seguint l’aprovació d’un 

plec de clàusules per a la concessió. 

El regidor Sr. Lluís Freixa demana on s’ha pensat de fer l’esmentada pista de tenis? 

Contesta el Sr. Carles Pedrola i diu que al costat del pavelló entre el pavelló i la pista 

de bàsquet. 

El Sr. Freixa pregunta si és on hi ha tanques, sorra, totxanes . . . . . . .? 

El Sr. Pedrola contesta que no, li repeteix entre el pavelló i l’actual pista exterior de 

bàsquet. 

El Sr. Freixa pregunta si la concessió s’ha de pactar. 

El Sr. Alcalde contesta que sí, i que dependrà dels anys. 

Es debat l’ús de la futura pista de tenis, si amb socis, i si els no socis tindran dret o no 

a usar-la . . . . .  

 

Seguidament, per unanimitat, s’acorda: 

 

1.- Iniciar l’expedient d’implantació d’implantació del servei públic municipal d’unes 

pistes de tenis a la zona esportiva de Fontcoberta, de conformitat amb els articles 159 i 

160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres 

activitats i serveis. 

 

7è.- PRECS I PREGUNTES 

 

Pren la paraula el Regidor Sr. Lluís Freixa i diu que en el Ple del passat mes de 

desembre varen preguntar quin consum d’aigua en equipaments públics de 

Fontcoberta (Piscina, Pavelló, Escoles, etc.. ) s’havien gastat a l’any 2013 i a l’any 

2014, i també quants metres cúbics consumia la màquina de reg del Camp de Futbol,  

demana si en el proper ple se’ls hi podrà dir? 

El Sr. Alcalde contesta que sí, que cap problema. 

 

Continua el Sr. Freixa hi diu que en el Ple passat i en el punt d’informació de l’Alcaldia i 

despatx oficial en l’explicació del Consorci de l’Estany, en que es presenta l’acord 

acceptant la incorporació de Fontcoberta i aprovant la modificació dels estatuts, ell va  

 



 

 

preguntar quin era el nostra paper dins el consorci i va comentar que teníem veu i vot, 

ara demana sí és així? 

 

El Sr. Alcalde contesta que sí que l’Ajuntament de Fontcoberta tindrà veu i vot, és 

totalment cert. 

 

Continua el Sr. Freixa, diu que ja saben que són molt pesats amb el tema i pregunta si 

faran alguna actuació extraordinària i urgent per a la neteja del nostre Municipi, perquè 

és que fa pena i dóna igual que anem per Fontcoberta, Vilavenut o Melianta. 

Contesta el Regidor Sr. Xavier Cros i diu que el dimarts dia 24 es farà una actuació a 

la Ctra. de Fontcoberta. Que ell no veu ni creu que el municipi sigui tan brut com diu el 

Sr. Freixa. I queden per donar una volta pel municipi el proper dissabte al matí. 

Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que discrepa totalment amb el Sr. 

Lluís Freixa en el sentit de que el municipi sigui tant brut com diu ell. Comenta que vagi 

a passejar pel Parc de la Draga i veurà com està també. 

El Sr. Xavier Cros diu que des de la tardor hi ha moltes fulles al carrer, que és 

impossible tenir tot el municipi net de fulles. 

A continuació la Sra. Consol Mas diu que s’ha fet un crèdit via Decret d’Alcaldia per un 

import de 50.000 euros i demana perquè són, i entre aquest crèdit i el que vàrem 

aprovar el ple del mes de gener en quin percentatge d‘endutament estem? 

El Sr. Alcalde contesta que no és un crèdit a llarg termini, sinó una pòlissa de crèdit, 

que per això s’ha fet per Decret d’Alcaldia. Que s’ha fet per a poder pagar els creditors 

amb deutes més immediats. 

 

La regidora Sra. Consol Mas pregunta si és una renovació i quin és el percentatge 

d’endeutament? 

El Sr. Alcalde contesta que no és una renovació, és una pòlissa de crèdit nova, i 

explica el deute que té la Generalitat envers l’Ajuntament. En relació al percentatge 

d’endeutament es contesta que aprox. un 53%. 

Es debat el tema i el Sr. Freixa diu al Sr. Alcalde que ha d’entendre el perquè ho 

pregunten. 

El Sr. Alcalde contesta que ho entén perfectament i que a més hi tenen tot el dret . 

A continuació en Jaume Roura comenta que fa uns dies va passar per la Ctra. de les 4 

Soques i es va trobar amb un desperfecte en una zona de la carretera, que s’està 

enfonsant, que els cotxes toquen al terra, que va veure que estava marcat amb una 

radial per a reparar-ho i pregunta quan faran alguna actuació?  

El Sr. Alcalde diu que ja és la tercera vegada que s’ha de reparar. Que ha causat molts 

problemes aquesta carretera. Que actualment no hi ha tresoreria per a fer-hi una  



actuació ben feta. Que s’ha demanat subvenció per a asfaltar de nou els carrers de la 

zona industrial vella, que mirarà si quan les màquines estiguin allà poden fer una 

actuació a les 4 Soques, i si no és així, de moment hauran de posar-hi subbase. 

El regidor Sr. Jaume Roura pregunta si pot ser problema de l’aigua? 

El Sr. Alcalde contesta i diu que creu que més que l’aigua potser del pas de camions 

amb molt de pes. 

El Sr. Jaume Roura diu que no ho creu, que no n’hi passen de camions de grans 

dimensions o tonatge. 

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. 

  


