
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EN  
DATA 25 DE GENER DE 2016   
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 25 de gener de 2016 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fontcoberta 
Hora. Les 21’30h. 
 
Assistents:  
 
Alcalde:  Sr. Joan Estarriola i Vilardell 
 
Regidors:  

 
 
-     -     Sr. Xavier Cros Verdaguer 

 -    Sr. Joaquim Costabella Pla 
-     Sra. Mª Neus Campmany Queralt 
- Sra. Pilar Busquets Barceló 
- Sr. Lluís Freixa Macià 
- Sr. Albert Vergés Capellera 
- Sr. Francesc Molina Jiménez 
- Sra. Meritxell Cervera Esteve 

  
 
 
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 les actes de 
les sessions celebrades els dies 30 de novembre i 23 de desembre de 2015, que són 
aprovades per unanimitat i sense cap esmena.  
 
 
2n.- INFORMACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia núm. 123  a la 127/2015 
i de la núm.1 a la 4/2016. . 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: 
 



 
 
 
 

- Del Consell Comarcal del Pla de l’Estany es tramet el conveni entre el Consell 
Comarcal i els ajuntaments de la comarca per mesures de salut laboral i 
prevenció de riscos laborals. (EMO/204/2015, de 23 de juny). 

- Del Consell d’iniciatives locals per el Medi Ambient ens adjunten l’Acta de la 
sessió extraordinària  de l’Assemblea General. 

- De Prodaisa  s’adjunta la relació d’abonats que han estat informats de la 
suspensió del subministrament d’aigua potable per manca de pagament de 
rebuts. 

- De l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i d’acord amb el 
conveni signat del Bus Nit 2015, envien l’aportació econòmica de cada 
ajuntament de la comarca per aquest concepte. 

- Del Consell Comarcal del Pla de l’estany ens comuniquen la resolució anticipada 
del Conveni  de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i 
l’Ajuntament de Fontcoberta per a la prestació de serveis de dinamitzador 
cultural. 

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

- El pendent de pagament a l’Ajuntament de Fontcoberta dels diferents 
Departaments de la Generalitat de Catalunya a dia d’avui és d’uns 130.000 
euros. 

- S’han subhastat les finques de MP 2001, i s’han adjudicat algunes a 
Construccions Fusté per un total d’uns 123.000,00 euros, tot i això estem 
pendents de les costes i demés despeses de l’àrea de recaptació. 

- Comunicar que el proper dia 27 de febrer de 2016, a les 12h vindrà el President 
de la Diputació de Girona i es farà la inauguració del Casal de la Gent Gran de 
Fontcoberta. Mentrestant es reuneixen les dues entitats del Casal i es programen 
les activitats. 

-  S’estan fent les gestions amb el COIET per a fer un conveni, mitjançant un 
contracte de serveis, per a cobrir una plaça de conserge per obrir i tancar el casal 
de la gent gran i el Pavelló Municipal.  

- S’ha iniciat un estudi amb el corresponent pressupost per fer la neteja del Clot 
de Melianta, incorporat en el plànol de la franja de protecció d’incendis. Es farà 
una nota  també a tots els propietaris que falta avisar. 

- També es prepara pressupost pels vestidors del camp de futbol municipal. 
- Es desestima l’obra de construcció d’una pista de tennis a la zona esportiva. De 

moment  es farà una petita actuació a la pista actual. 
- Es farà la tanca de l’actual pista poliesportiva exterior del pavelló i s’obrirà al 

públic. 
- Es procedirà a la senyalització del nucli de Vilavenut, de la nova Melianta i també 

a l’arbrat. L’objectiu és acabar tota la urbanització i recepcionar -la durant aquest 
exercici. 

- L’itinerari de la Platja d’Espolla entrarà, si no hi ha canvis, en una nova dimensió, 
es proposa entrar-lo en una subvenció FEDER, complementada per la Diputació 
de Girona, ja que a més de l ‘Ajuntament de Porqueres, Banyoles i Fontcoberta, 
estan interessats els Ajuntaments de Cornellà del Terri i Serinyà. 
Així el carril bici de Girona podria continuar per Cornellà del Terri, Porqueres, 
Banyoles, estany de Banyoles, Fontcoberta, itinerari de la Platja d’Espolla, 
Serinyà i les Coves. Seria un projecte sociocultural esportiu, potent i molt 
interessant. 
 



 
 
 
 

- S’està fent un estudi sobre els arbres que estan a la vorera de la Plaça de 
Catalunya, ja que l’aixequen. L’altra dia va caure una senyora. Sembla que la 
millor proposta és la de tallar els arbres que estan dins la vorera i reparar-la. Tot  
i això primer es farà una proposta als veïns. 

- Des dels serveis tècnics s’ha fet un informe sobre la piscina pública municipal. 
- També està previst arranjar el camí dels Morts. 

 
4t.- PRECS I PREGUNTES 
 
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Francesc Molina i es debat el tema de la 
poda de l’arbre de la Plaça de la Lloca amb el regidor de vies i places. 
 
El Sr. Lluís Freixa pregunta la periodicitat de les comissions de delegats. 

El Sr. Alcalde contesta que normalment són cada mes. 

El Sr. Lluís Freixa també demana que ha passat aquest any amb els llums de Nadal 

que han sigut molt minsos i alguns de fosos. 

Es considera si s’hauria de fer una inversió en llums nadalencs. 

El Sr. Alcalde contesta que ja varen fer reunió els de l’equip de govern sobre aquest 

tema, que varen arribar a la conclusió de posar-ne en dos o tres llocs i prou. Que ja 

n’havien fet un any d’inversió per a llums de Nadal. Que prefereixen fer la despesa en 

equipaments de la Plaça dels Remences, Platja d’Espolla o a on falti, que en llums de 

Nadal. 

Es pregunta a l’equip de govern si les taules que s’han instal·lat a la Plaça de la Font, 

són per pícnic? Que seria interessant posar-ne a la Plaça de Catalunya. 

El Sr. Alcalde contesta que la Plaça de Catalunya no està pensada com a zona de 

pícnic, que és diferent la zona de la Plaça de la Font, allà hi passa gent que va a 

caminar i si volen parar poden menjar-hi o bé descansar-hi. 

I no havent-hi més assumptes a tractar ni més precs ni preguntes a formular, el Sr. 

Alcalde dóna per acabada la sessió a les deu hores trenta minuts. En dono fe.  

 

Vist i Plau                                                                                

L’Alcalde                                                                                        La Secretària 

 

 

Joan Estarriola Vilardell                                                                 Maria Grau Pagès 


