
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 de novembre 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 l’acta 
de la sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre i l’acta de la sessió 
extraordinària celebrada el dia 9 de novembre, que són aprovades per 
unanimitat.  
 
 
2n.- INFORMACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia núm. 109  a la 
126/2016 . 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: 
Escrit de la Diputació de Girona en relació a la regulació de la càrrega de 
bicicletes als busos del grup de transport. 
De Dipsalut envien les actes de resultats analítics i informes de valoració 
Del Consell Comarcal del Pla de l’Estany envien l’aprovació del conveni de 
delegació entre el CC del Pla de l’Estany i els ajuntaments de la comarca, de les 
competències municipals en matèria de recollida i manteniment de gossos 
abandonats o perduts. 
De Prodaisa lectures dels comptadors corresponents als consums registrats 
durant el tercer trimestre de 2016. 
Del C.C. del Pla de l’Estany el conveni de delegació de contractació d’obres dels 
ajuntaments de Banyoles, Porqueres i Fontcoberta al Consell Comarcald el Pla 
de l’estany, en el marc de desenvolupament de plans de Foment Territorial del 
Turisme. 
De la Direcció General de Joventut proposta de concessió de la subvenció 
2016,per un import de 1729,00 euros. 
Del Ministeri de Justícia sobre l’obtenció del certificat de delictes de Naturalesa 
Sexual a totes les persones que treballin en àmbits relacionats en menors. 
De la Direcció General de Qualitat Ambiental recomanacions per evitar la 
contaminació lumínica i estalviar energia per les festes de Nadal. 
De Gas Natural Distribució canvi de nom a Gas Natural Catalunya 
Del Consell Comarcal del Pla de l’Estany comunicació de canvi del titular dels 
serveis d’arquitectura. 
De l’Agència de Residus de Catalunya sobre el trasllat de denúncia per 
abocament de residus. 
D’aigües de Catalunya fan lliurament de les analítiques realitzades a Fontcoberta 
del mes de setembre 2016. 
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les següents informacions: 
 

- Sobre Nova Melianta dir que la urbanització està pràcticament acabada 
falta col·locar pots panots, una part de senyalització vertical i horitzontal i 
alguna arbres. Diu que creu que en proper Ple es podrà fer la recepció de 
l’obra. 

- En relació al Clot de Melianta, el Sr. Alcalde diu que ha anat tres vegades 
a l’ACA a reclamar l’informe, diuen que ho estan estudiant. La visita de 
l’ACA al Clot de Melianta és del mes de maig. 

- Explica la subvenció de l’ADF per acabar camins  
- En relació a una nova modificació del POUM, el Sr. Alcalde avança al Ple 

que s’està treballant per poder aprovar fer rompudes de terreny per a 
poder treballar terrenys rústics que havien sigut olivets, antigues feixes i 
que ara estava totalment prohibit des de l’any 2003. 
Que en relació al conveni entre Finques Espolla 1994, SL. i l’ajuntament de 

Fontcoberta per la cessió gratuïta d’una fracció de tres finques per tal de ser 



destinades a un pas a tocar la platja d’Espolla, explica que no s’ha acabat el 
circuit ja que els propietaris no han vingut a signar el conveni. 
Després de tantes converses i fet el conveni, si no venen a signar lo s’haurà 
d’expropiar tota la finca que està qualificada d’equipament. 

 

 

4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ERC DE SUPORT ALS          
ENCAUSATS PEL 9N. 
 
“Davant la petició de la Fiscalia de deu anys de inhabilitació per l'expresident de la 
Generalitat Artur Mas i altres nou per a les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega, 
per prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta 
sobiranista del 9N que suposa una indignitat per qualsevol demòcrata. 
I en un moment que la Diputació ha fet una aposta decidida per fomentar la 
participació ciutadana en tots els municipis de la demarcació i que cada dia son 
mes els consistoris que sotmeten a consideració directa dels seus veïns temes de 
gran interès pel seu futur, d'acord amb la legislació catalana. 
 
Per tot això la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Fontcoberta a l'expresident Artur Mas, a 
les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i a l’exconseller Francesc Homs i altres 
persones que puguin resultar encausades, i el rebuig democràtic a la sol·licitud de 
penes d’inhabilitació o d’altra caire per part de la Fiscalia de l'Estat per posar les 
urnes el 9N. 
Així mateix, mostrar el suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i a 
l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, i al regidor de l’Ajuntament de Vic, Joan 
Coma, pels processos que tenen oberts, així com totes aquelles persones que 
resultin encausades per idèntic motiu. 
 
Segon. Considerar que posar les urnes i facilitar que els ciutadans participin amb el 
seu vot, es un fet democràtic que mai pot ser qualificat de delicte. 
 
Tercer.- Manifestar el suport d’aquesta corporació envers tots aquells ajuntaments 
que han rebut un requeriment de la Delegació o Subdelegació del Govern de l’Estat 
per l’obertura de les dependències municipals el dia 12 d’octubre d’enguany.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció i el Ple de la Corporació 
l’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ  DEL CONVENI DE LA DELEGACIÓ DE LA 

    CONTRACTACIÓ D’OBRES DELS AJUNTAMENTS DE BANYOLES, 
PORQUERES I FONTCOBERTA AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L’ESTANY, EN EL MARC DEL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE 
FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME. 
 
Atès el conveni de delegació de contractació d’obres dels ajuntaments de 
Banyoles, Porqueres i Fontcoberta al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, en 
el marc del desenvolupament de plans de Foment Territorial del Turisme, i atesa 
la resolució provisional de la convocatòria de subvencions als ens locals de 
Catalunya per al desenvolupament dels plans de foment territorial del turisme, es 
proposa 
 
1.- Aprovar el conveni de la delegació de la contractació d’obres dels ajuntaments 
de Banyoles, Porqueres i Fontcoberta al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 
en el marc del desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. 
 
2.- Aprovar el pressupost del projecte de creació del parc de la Platja d’Espolla 
a Fontcoberta per un import de 17.998,75 euros. 
 
3.- Designar al Sr. Joan Marquès Palomeras, arquitecte tècnic, com  interlocutor 
tècnic per dur a terme el seguiment de les obres corresponents a l’Ajuntament 
de Fontcoberta. 
 
4.- Designar la direcció tècnica facultativa de les obres corresponents a 
l’Ajuntament de Fontcoberta als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany. 
 
El Sr. Alcalde agraeix a l’anterior Centre Cívic les aportacions fetes per ajudar a 
la  instal·lació dels plafons explicatius de la zona. 
Seguidament es debat el tema del conveni redactat entre l’Ajuntament amb els 
propietaris d’una part del terreny de la Platja d’Espolla, que encara no s’ha signat. 
Es parla d’expropiació si no s’arriba a un acord, atès que el terreny està qualificat 
com equipament en el POUM municipal. 
 
Es sotmet la proposta a votació  i és aprovada per  unanimitat. 

 
 
6.- APROVACIÓ DEL PLA A L’ACCIÓ (PAES) SUPRAMUNICIPAL DEL  PLA 
DE L’ESTANY. 
 
 
L’Ajuntament de Fontcoberta es va adherir al Pacte d’Alcaldes en data 25 de març de 

2013, en el que es varen comprometre  a redactar i executar plans d’acció per a 

l’energia sostenible (PAES). 

Es va presentar el document del Pla d’Acció supramunicipal per a l’energia sostenible 

(PAES) del municipi de Fontcoberta, redactat per l’empresa ENERGI, a la Diputació de 

Girona. 



Una vegada verificat  per part de l’equip tècnic de la Diputació de Girona i del CILMA 

s’ha constatat que el document s’adequa a la Metodologia per a l’elaboració dels 

PAES a les comarques gironines. 

Per aquest motiu es proposa : 

1.- Aprovar definitivament el Pla d’Acció per a l’energia sostenible de Fontcoberta, que 

forma part del PAES supramunicipal del Pla de l’Estany, redactat per l’empresa Energi. 

2.- Enviar l’acord d’aprovació al Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona 

i al CILMA. 

Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i pregunta si s’ha pagat el PAES. 

Seguidament comenta que el seu grup hi votarà a favor, però que no passi com a 

l’Agenda 21 que s’ha quedat al calaix. 

El Sr. Alcalde diu que en el pacte d’Alcaldes es varen comprometre amb molts objectius 

i ja s’estan fent moltes polítiques energètiques com el canvi de lluminàries, instal·lació 

de reguladors horaris,  . . . .  

El Sr. Lluís Freixa comenta que moltes d’aquestes accions i el tema de zones 

vulnerables l’Agenda 21 ja ho recollia. 

Es sotmet la proposta a votació  i és aprovada per  unanimitat. 
 
Presentades dues mocions pel grup de CIU, s’acorda per unanimitat  la incorporació de 
les dues mocions a l’ordre del dia. 
 
7.- MOCIÓ  DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ DE LES 
VÍCTIMES DEL FRANQUISME. 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i explica la moció de suporta la proposició de 
llei de reparació de les víctimes del franquisme,  i proposa la Ple de la corporació els 
següents acords, que són aprovats per unanimitat. 
 
1.- Condemnar la dictadura i els crims comesos per aquest règim. 
 
2.- Donar suport a la proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme, la qual s’està tramitant al parlament de Catalunya i declara la nul·litat dels 
Consells de guerra produïts a Catalunya des del 5 d’abril de 1983 al desembre de 1975 
i preveu l’establiment d’un procediment administratiu per fer efectiu el reconeixement 
individual de la nul·litat de cada procés als afectats i als seus familiars. 
 
3.- Traslladar aquests acords al parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, 
Associació de municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i a les Nacions Unides. 
 
 
8.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS 

LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA 

SOBIRANIA. 

Seguidament i en relació a l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la 

resolució que insta al govern a convocar un referèndum vinculant sobre la 



independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre d 2017i, una altra, que li 

demana que negociï amb l’estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. 

Que la llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el 

seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan 

patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzin les 

seves decisions a partir de criteris subjectius. 

Per unanimitat, el Ple de la Corporació aprovar els següents acords: 

 

1.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Fontcoberta a la resolució del Parlament de 

Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com 

a molt tard, el setembre de 2017. 

2.- Col·laborar amb l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi 

de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment 

que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la 

participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim 

de transversal socialment i política. 

3.- Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per 

haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de 

Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma 

pacífica, lliure i democràtica. 

4.- Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment 

una separació real de poders com a garantia de la democràcia. 

5.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta 

del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la independència. 

  

9.- PRECS I PREGUNTES 

Arribat el torn de precs i preguntes, pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i pregunta 

que s’ha parlat de la modificació del POUM en relació als boscos i les rompudes i 

demana com està la modificació que es va aprovar sobre la distancia de les granges. 

El Sr. Alcalde contesta que ja està aprovada definitivament i ja s’ha publicat al diari de 

la Generalitat. 

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 quaranta minuts. En dono fe.  

 

Vist i Plau                                                                                

L’Alcalde                                                                                        La Secretària 

 

 

Joan Estarriola Vilardell                                                                 Maria Grau Pagès 

 

 


