
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER 
L’AJUNTAMENT PLE EN  DATA 21 DE DESEMBRE DE 2016  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 21 de desembre de 2016 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fontcoberta 
Hora. Les 20,00h. 
 
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.- PROPOSTA D’APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
EXERCICI 2017. 
 
 
Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Busquets i llegeix i explica la memòria del 
pressupost confeccionada per l’àrea d’economia conjuntament amb l’Alcaldia. 
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i recorda que en el 
pressupost de l’exercici passat, el de 2016, varen votar a favor i varen demanar 
que es formalitzes una comissió de treball per a confeccionar el pressupost de 
l’exercici 2017. Aquesta Comissió no s’ha formalitzat ni convocat, i el seu grup 
troba a faltat aquest esperit de participació. 
Que el seu equip únicament el que vol és participar i ajudar a ajustar el 
pressupost tècnicament. 
Que entenen que és a nivell polític on es configura el pressupost d’inversions. 



 
Creuen que és una eina que es pot modificar i treure més suc i tenen una persona 
a disposició que hi entén i ho pot fer. 
Que només tenir 6000 euros de fons propis per a destinar a inversions no ho 
veuen bé i per això volen ajudar, que aquesta persona sap com fer ho i els 
agradaria participar. 
 
Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Busquets i diu que la qüestió està en fer 
contenció de despeses, que els ingressos són els que són, no hi ha més  i encara 
sort de les petites subvencions que venen. Que la realitat és la que és. Si no hi 
ha grans canvis en els pressupostos de l’estat no hi ha molts ingressos en els 
municipals i llavors tampoc es poden augmentar les partides de despesa. 
També dir que us varen donar els pressupostos en temps i no heu fet cap 
aportació. Si us donéssim els pressupostos tancats us podríeu queixar. Hem 
intentat donar-los en temps atenent que tampoc és tant diferent de l’any passat i 
no heu dit res. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta el que ha dit la regidora d’economia i fa 
unes consideracions globals. 
El Sr. Alcalde diu que els hagués agradat donar els pressupostos en 15 dies 
d’antelació i consensuar los, els varen comentar fa 6 dies amb el cap de l’oposició 
i no n’hem sabut res del que pensàveu. 
El pressupost és la columna vertebral i en Lluís diu que les inversions són a criteri 
polític, però també ho és el pressupost corrent. 
Es proposen unes obres, s’imaginen uns ingressos i es pressuposen unes 
despeses. La majoria de vegades no estan publicades les bases de les 
subvencions en aquestes dates, però s’ha d’aprovar el pressupost. I les 
inversions poden canviar degut a altres factors, inclemències del temps, 
accidents ets, això fa variar les aportacions de les partides a un lloc o altre. 
 
En relació als ingressos és fer un brindis al sol no se sap en aquestes dates si 
augmenten o no, i els pressupostos confeccionats en altres dates més endavant 
o bé amb més informació podrien ser diferents. 
El Sr. Alcalde continua dient que està d’acord amb el regidor Sr. Lluís Freixa 
quan diu que l’import de propis que es destina a inversions és poc, però és el 
que en aquests moments hi ha. 
Que esperava que en aquest pressupost de 2017 dirien alguna cosa més 
rellevant , i no únicament aquesta queixa que fan. 
Que l’equip de govern estava disposat a modificar alguna partida si es 
presentava un informe on es demostrava que calia modificar la. Que està una 
mica decebut. Que va fer l’esforç de parlar i explicar les partides al Sr. Freixa en 
6 dies d’antelació. 
 
Pren la paraula el Sr. Freixa i diu que si ells governessin ho ferien diferent i que 
és lícit que cadascú ho faci de la seva manera. Si es fes una comissió de treball 
es podrien discutir els temes, per exemple el tema d’inversions sobre els 
vestidors i l’aigua calenta a la piscina municipal. 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Xavier Cros i explica el perquè fa uns anys que es 
va treure l’aigua calenta de la piscina municipal, ja que la instal·lació era molt 



antiga i hi havia el perill de la legionel·losi. S’ha de mirar si es pot fer la instal·lació 
nova i llavors hi hauria aigua calenta. 
 
Seguidament pren la paraula la regidora Sra. Pilar Busquets i diu que quan ella 
estava a la oposició i el Sr. Freixa a l’equip de govern, els pressupostos se li 
donaven dos dies abans tal i com ho marca la llei, i ells intenten no reflectir el 
mateix. 
 
El Sr. Freixa diu que també passava a la legislatura passada. 
 
El Sr. Alcalde contesta que no es pas veritat que si havia passat havia sigut 
només alguna vegada per un motiu explícit. 
 
Pren la paraula el Sr. Molina hi diu que treure retrets ara de com es feia abans 
no te cap sentit ni són hores, ni en farem res, no calen noves polèmiques ni 
discrepàncies, que el que li interessa al grup és poder intervenir en la confecció 
dels pressupostos però que si l’equip de govern no ho vol, ells no hi poden fer 
res. 
Que ens doneu el pressupost 6 dies més aviat que l’any passat per a nosaltres 
és insuficient el que volem és intervenir-hi. La barrera està en la vostra postura 
de no deixar-nos intervenir. 
La part tècnica no és la qüestionable. 
Tot i que aquesta legislatura molt millor que la passada. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que s’agraeix el to constructiu. 
 
El Sr. Molina continua i diu que en economia tenir un pressupost no regressiu és 
un esforç titànic, tirar del carro econòmicament de manera boiant és molt fàcil, 
però ara no és així. 
La regidora Meritxell Cervera demana unes aclariments d’algunes partides del 
pressupost i demana si es pot fer més específic. 
 
La regidora d’economia li contesta els seus dubtes. 
 
Així doncs: 
 
Atès l’informe econòmic de la Intervenció, el projecte de Pressupost General per 
a l’exercici de 2017, així com la seva documentació annexa i complementària, 
d’acord amb allò establert en l’apartat 1r de l’art. 168 del RD 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
l’Alcalde-President, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els Pressupostos Generals i les Bases d’execució que 
l’acompanyen, per a l’exercici de 2017, amb un import total de 1.296.885,00 €. 
El Pressupost de despeses es desglossa en despeses corrents per un import de 
 880729,41€ i de despeses de capital per un import de 416.155,59€. 
 El Pressupost d’ingressos, es desglossa en ingressos corrents per un import de  
949.914,36 € i en ingressos de capital per un import de 346970,64 
 
 



 
CAPITOL DENOMINACIO                              EUROS                   
 

  PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
CAPITOL I –  IMPOSTOS DIRECTES                              354.015,10 
CAPITOL II – IMPOSTOS INDIRECTES                             15.260,00 
CAPITOL III – TAXES I ALTRES INGRESSOS                163.373,00 
CAPITOL IV – TRANSFERÈNCIES CORRENTS             417.216,26 
CAPITOL V -   INGRESSOS PATRIMONIALS                          50,00 
CAPITOL VII – TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL           284.970,64 
CAPITOL IX – PASSIUS FINANCERS                               62.000,00 
                                     TOTAL                                       1.296.885,00 
 
 
               PRESSUPOST DE DESPESES 
 
CAPITOL I  -   DESPESES DE PERSONAL                      273.025,29 
CAPITOL II –  BENS CORRENTS I SERVEIS                   454.498,02 
CAPITOL III – DESPESES FINANCERES                             5.661,88 
CAPITOL IV – TRANSFERÈNCIES CORRENTS              147.544,22 
CAPITOL VI – INVERSIONS REALS                                 353.913,64 
CAPITOL IX -  PASSIUS FINANCERS                                62.241,95 
                                 TOTAL                                            1.296.885,00 

 
 
 
 
Segon.- Aprovar la Plantilla Orgànica i la relació de llocs de treball corresponent 
a l’exercici de 2017, de conformitat amb allò que disposa l’article 25 i següents 
del decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal 
al servei de les Entitats Locals. 
 
Tercer.- Determinar la quantitat global de 6.686,20 € destinada a l’assignació 
de complement de productivitat al personal de la Corporació, segons el que 
disposa l’article 172.4 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 
Quart- Aprovar les retribucions dels regidors de l’Ajuntament de Fontcoberta i 
les indemnitzacions per assistències, d’acord amb el punt 8è de l’acta de la 
sessió extraordinària del dia 6 de juliol de 2015. 
 
Cinquè.- Exposar al públic els presents acords de conformitat amb el que 
determina la legislació vigent. Els esmentats acords es consideraran definitius, 
sense necessitat d’adoptar un nou acord, en el cas que durant el termini 
d’exposició al públic no es presentin al·legacions ni suggeriments. 
 
Es sotmet l’aprovació del pressupost a votació i és aprovat per unanimitat 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que aprovar el pressupost a favor ho agraeix 
i mostra la bona voluntat de l’oposició envers el consistori. 



 

 
           2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 9ª MODIFICACIÓ DEL 
POUM MUNICIPAL. 
 
El Sr. Alcalde explica que des de l’any 2003 el POUM de Fontcoberta, seguint la 
Llei, estava prohibit fer rompudes de terreny. Actualment i per tal de que les 
rompudes de terrenys hi siguin admeses per destinar sols forestals a activitats 
agropecuàries, s’ha d’obtenir informe favorable per part de l’Organisme 
competent en matèria  forestal de la Generalitat de Catalunya. 
El Sr. Alcalde diu que la geometrització dels camps és necessària per a millorar 
el sistema de regadiu i la recuperació dels antics camps de conreu, vinyes i 
olivars per tal de donar resposta a les demandes de nous espais de pastura. 
Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i diu que medi Ambient ha canviat el 
criteri, que es fa per ajudar a la pagesia, però potser ara és massa tolerant, es 
dóna molta mà al tècnic.  
 
Atesa doncs la proposta de modificació puntual del POUM de Fontcoberta 
redactada pel tècnic municipal Sr. Joan Marquès i Palomeras, en l’àmbit de 
modificar l’art. 391 que regula els usos en el sòl no urbanitzable amb classificació 
de zona de muntanya i bosc.  
 
I.- Vist l’informe emès per la  secretària de la Corporació . 

 IV.- Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim 

amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 

Mesures per a la modernització del govern local. Es proposa al  Ple de 

l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  

Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual núm. 9 del 
POUM del municipi de Fontcoberta relativa a la modificar l’art. 391 que regula els 
usos en el sòl no urbanitzable amb classificació de zona de muntanya i bosc. 
  
Segon.- Sotmetre l’esmentada proposta de modificació del POUM a exposició 

pública per termini d'un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la 

Província, a un dels diaris de major divulgació al municipi i a la pàgina web de 

l’Ajuntament de Fontcoberta.  

Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona 

que vulgui examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i 

al·legacions procedents.  

- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als 

següents organismes:  

- El Departament de Territori i Sostenibilitat 



- Agència Catalana de l’Aigua 

- Departament d’Agricultura 

- Institut geològic 

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

Informes que es sol·licitaran de manera unificada al Departament de Territori i 

Sostenibilitat, per tal de simplificar aquesta tramitació, i amb la clara vocació 

d’aconseguir que aquesta sigui més àgil i eficaç. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde desitja unes bones festes 

de Nadal i Any Nou a tota la Corporació, i aixeca la sessió a les vint-i-una 

hores. Ho certifico. 

 

 

Vist i Plau                                                                                

L’Alcalde                                                                                        La Secretària 

 

 

Joan Estarriola Vilardell                                                                 Maria Grau Pagès 

 

 


