
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA 30  DE MAIG DE 2016 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 de maig 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 celebrada el dia 29 de març de 2016, que és aprovada per 
unanimitat. 
 
 
2n.- INFORMACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia núm.33 a la 
59/2016 . 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 Parròquia en el que es demana col·laboració per la restauració 
de les imatges de la Mare de Déu de la Font i la Mare de Déu del Patrocini. 

- Escrit del Consell Esportiu de Girona en el que es felicita per l’organització 
dels passats Jocs Emporion 2016. 

- Sentència sobre el recurs moció sobiranista, sobre la declaració de 
nul·litat de l’acord municipal sobre sobirania nacional amb imposició de 
costes a l’Ajuntament. 

- Escrit de Prodaisa sobre les lectures dels comptadors d’aigua potable del 
primer trimestre de 2016. 

- Escrit del Consell Comarcal del Pla de l’Estany sobre la realització 
d’actuacions de protecció, neteja i senyalització d’elements del patrimoni 
històric del Pla de l’Estany. 

- Escrit de l’ACA sobre subvencions per despeses generades pel transport 
d’aigua per al consum domèstic. 

- Escrit del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre la plaga 
de la Xylella fastidiosa.   

- Escrit de la consellera de Governació  sobre els models d’expedients 
municipals relatius a la cessió obligatòria temporal d’habitatges buits. 

- Escrit de la Fundació Estany sobre l’agraïment de la donació de 1000,00 
euros. 

- Escrit del Consell Comarcal en el que trameten un exemplar del conveni 
Bus Nit 2016 signat.  

- Escrit de la Diputació de Girona en el que es concedeix a l’Ajuntament de 
Fontcoberta el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2016 per un 
import de 32.247,00 euros. 
 

A continuació el Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les següents informacions: 
 
- Sobre l’assistència a una reunió amb l’ANC del Pla de l’Estany, en relació 

a realitzar un acte de desobediència  en base a la manifestació de Barna 
el dia 29 de maig de 2016. 

- Explica sobre el conveni del SOC que s’ha acabat el contracte, però atès 
que falten molt pocs metres per acabar de posar panots a tota la 
urbanització “Ciutat Jardí”, s’està mirant la possibilitat de poder contractar, 
per aquesta feina concreta i si hi ha prou consignació pressupostària, el 
paleta per tal d’acabar-ho.  

-  Que la tanca de la pista del costat del pavelló, a la zona esportiva, ja està 
gairebé acabada, i s’obrirà properament al públic. 

- Que hi ha acord amb els germans Casellas perquè ens cedeixin 5 m al 
voltant de la platja d’Espolla. 

- Que sobre el Clot de Melianta s’està acabant el geotècnic, i falta l’informe 
de l’ACA en relació a l’escullera. Una vegada es tingui el projecte s’haurà 
d’aprovar per Ple. 



- S’ha avisat als veïns del canvi de sentit de circulació a l’últim tram del 
C/Nord,  s’entrarà  pel C/Sant Feliu i es podrà circular a dreta i esquerra. 

 

4t.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DEL POUM NÚM. 8 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i explica a la Corporació el projecte de modificació núm. 

8 del POUM sobre la proposta del canvi puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Fontcoberta, sobre la parcel·lació de la zona de conservació de 

l’ordenança dels nuclis tradicionals (Clau 5) articles 258 i 259, i els usos de la zona 

residencial amb espais oberts en els sector B (Clau 11) article 319. 

Vistos els informes favorables tècnic i jurídic, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

acords: 

1.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM núm. 8, redactada pels 

serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la documentació que 

l’integra, aprovada inicialment i sotmesa a informació pública. 

2.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona la documentació 

aprovada provisionalment i degudament diligenciada  per a la seva aprovació 

definitiva. 

3.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 

8.5.c) del decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’urbanisme. 

 Es sotmet la proposta a votació  i és aprovada per 5 vots a favor d’ERC i 4 vots en blanc 
de CIU. 
  

5è.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMVES. PER LA GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D’INFANTS PER PROCEDIMENT OBERT. 

Es presenta a la Corporació el plec de clàusules  administratives particulars i 
tècniques, que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació, de la gestió del servei públic de la llar d’infants 
municipal. 

Es presenta també una deducció en l’import de la quota de reserva i en l’import 
mensual de les famílies nombroses o en germans a la llar. 

Es debat el tema i arribada la votació, per unanimitat, s’acorda: 

1.- Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars que han de regir la 
contractació de la gestió del servei públic de la llar d’infants municipal, mitjançant 
procediment obert. 

2.- Iniciar l’expedient per a la contractació de la gestió dels servei públic de la llar 
d’infants municipal pel procediment obert, d’acord amb el que determina l’art. 150 
a 157 de la llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la llei de contractes de 
sector públic. 



3.- Modificar l’article5.- “Quota Tributària” de l’ordenança reguladora de la taxa 
derivada de la prestació del servei municipal de la llar d’infants. 

 
6è.- APROVACIÓ BASES DE CONTRACTACIÓ DE 2 JOVES A LA BRIGADA 

MUNICIPAL DURANT L’ESTIU DE 2016 

 

Continuant la política de joventut dels darrers anys, i d’acord amb el Pla de 

joventut del municipi, es recull la necessitat d’augmentar la màxima ocupació de 

joves en totes les ofertes que generi l’Ajuntament, tant si és pròpia com és a 

través d’empreses subcontractades o concessionàries.  

Resseguint aquesta prioritat, s’ha tornat a posar en marxa la Brigada Jove a 

l’estiu de 2016.  

El projecte de Brigada Jove contempla la contractació de dos joves durant el 

període entre el  13 de juliol a 14 d’agost com a reforç per cobrir les vacants que 

a la Brigada del municipi es produeixen durant el període de vacances. És 

precisament a l’estiu quan la Brigada té una major càrrega de feina ja que en 

aquest període coincideix la major part de l’oferta lúdica, cultural i festiva del 

municipi. En el marc de la Brigada, els joves aprenen qüestions bàsiques que 

més endavant els ajudaran en la seva inserció laboral: hàbits de treball, complir 

amb un horari, rebre ordres, etc.  

 

Per aquests motius, es proposa: 

 

1.- Aprovar les bases de contractació  de 2 joves a la brigada municipal durant 

l’estiu de 2016. 

2.- Informar del present acord i les bases de contractació a la web de l’Ajuntament 

i a l’agutzil de Fontcoberta. 

 

Es sotmet la proposta a votació  i és aprovada per unanimitat. 
 
 

7è.-APROVACIÓ CONVENI DE GESTIÓ DE LA XARXA DE 

DESFIBRIL·LADORS 

 

Atès que s’ha de renovar el conveni signat amb Dipsalut en el marc del programa 

“Girona, Territori Cardioprotegit”, per tal d’adaptar-lo a les noves bases reguladores del 

conveni i aprovades en el Consell Rector del ‘Organisme, en la sessió del dia 8 de març 

de 2016. 

ES proposa :  

1.-Aprovar el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de 

Fontcoberta. 

2.- Una vegada aprovat i signat enviar dues còpies a Dipsalut. 



Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i pregunta si es pot demanar un altre 

desfibril·lador per ubicar al local de la piscina municipal, ja que a l’estiu hi ha molta gent 

i està al costat del nou centre de la gent gran de Fontcoberta on també  s’ hi organitzen 

moltes activitats. 

La regidora de Benestar Social diu que demanarà a veure si és possible tenir ne un altre, 

per ubicar-lo al recinte de la piscina municipal.  

Es passa a la votació i és aprovada per unanimitat. 

Seguidament es demana al Ple la votació per urgència d’un punt no inclòs en l’ordre del 

dia, que és el sorteig de les meses electorals. 

Votada a favor la urgència es passa al següent punt 

 
1r.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES 
ELECCIONS GENERALS DEL DIA 26 DE JUNY DE 2016. 
 
D’acord amb el que determina el Decret de convocatòria de les Eleccions A Corts 
Generals del proper dia 26 de juny de 2016, i d’acord amb el que determina l’art. 
26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, es procedeix a  realitzar el 
sorteig dels membres de les meses electorals amb l’aplicació enviada per 
l’oficina del cens electoral. 
 
 

MESA A 
 
TITULARS 
 
President Titular.- Alba Domènech Terradas 
Vocal 1r.-  Gonzalo López Ballesteros 
Vocal 2n.-  Jose Maria Cabra Roca 
 
SUPLENTS 
 
President: 
1r suplent.- Anna Mª Flaquer Vilardebó 
2n suplent.- Jeroni Costa Campolier 
 
Vocal 1r: 
1r suplent.- Lluís Grabulosa Serra 
2n suplent.- Trinidad Arrabal Sillero 
 
Vocal 2n 
1r suplent.- David Ciurana Font 
2n suplent.- Narciso Calvet Bonet 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MESA B 
 
TITULARS 
 
President Titular.- Lucrecia de la Riva Pulido 
Vocal 1r.-  Isabel Rodríguez Sarquella 
Vocal 2n.- Francesc Tarradas LLavanera 
 
SUPLENTS 
 
President: 
1r suplent.- Jorge Palau Bargalló 
2n suplent.- Carles Pedrola Carreras 
 
Vocal 1r: 
1r suplent.- José Rodrígez Belmonte 
2n suplent.- Francisco Javier Ramió Mateu 
 
Vocal 2n 
1r suplent.- Lluc Sala Guillem 
2n suplent.- Silvia Soler Lopez 
 

8è.- PRECS I PREGUNTES 

Arribat el punt de precs i preguntes, pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i manifesta 

el següent: 

Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i demana quan s’arranjaran els camins rurals, 

que amb les pluges s’han fet molt malbé. 

El Sr. Alcalde contesta que abans de l’estiu.  

El Regidor Sr. Xavier Cros diu que ja n’ha parlat amb la brigada i s’intenta portar al dia, 

que amb les últimes pluges, les herbes han crescut molt i els camins s’han fet molt 

malbé, però abans de l’estiu creu que s’haurà passat per tots els camins rurals. 

El Sr. Freixa demana si es posaran panots en el lloc a on s’hi havia de plantar arbres a 

la zona nova de Melianta? 

El Sr. Alcalde diu que sí, per això tal i com ha explicat a les informacions es vol contractar 

el paleta del SOC, per acabar les vorades i escocells dels arbres. Que s’intentarà plantar 

arbres a les orelles que surten dels carrers. 

El Sr. Freixa diu que totes formes es vagi en compte amb els arbres que no tapin les 

senyals. 

Continua el Sr. Freixa i diu que ja l’any passat el seu grup va demanar que es netegessin 

els embornals de la part de dalt de la zona nova, que hi ha aigua estancada i surten 

molts mosquits. 

 



 

 

El Sr. Xavier Cros diu que ho tindrà en compte, tirar hi aigua i fer un tractament 

fitosanitari. 

També demana el Sr. Freixa pels rètols dels carrers. 

El Sr. Alcalde contesta que els rètols ja estan fets, només hi falta posar el segell de 

l’Ajuntament.  

En relació als solars bruts el Sr. Freixa demana si s’han plantejat mai fer treballar per 

algun pagès els solars buits i grans de la urbanització? 

El Sr. Alcalde contesta que no, no s’ho han plantejat, però creu que no és bona idea, ja 

que per treballar-los és necessari tirar hi adobs, herbicides i demés. S’ha de tenir en 

compte que hi ha propietaris que els mantenen nets tot l’any i que hi ha alguns solars 

que estan embargats. Que en tot cas s’haurà de sol·licitar permís per entrar hi i netejar-

los, però això és molt complicat 

El Sr. Freixa diu que s’haurà de buscar la fórmula.    

Seguidament el Sr. Freixa pregunta si seria possible tancar la futura Plaça dels 

Remences, a la Ciutat Jardí, per fer hi un parc urbà per gossos. 

El Sr. Alcalde contesta que no, que seria un problema els esfínters dels gossos, si ara 

no es recullen pels carrers, menys els recollirien dintre el parc. 

Que ja s’ho havien plantejat amb el regidor Sr. Xavier Cros en el bosc de la Pedrera. 

El Sr. Freixa diu.- Si sí però si no es fa res 

El Sr. Alcalde li contesta que no digui que no fan res, s’ha canviat l’ordenança, s’ha 

informat per activa i passiva en els agutzils de paper i s’han penjat bans a molts llocs 

del municipi. El problema és el poc civisme de la gent. 

2.-  Continua el Sr. Lluís Freixa i pregunta com està el tema de la roulotte de la Plaça de 

la Lloca. 

Contesta el Sr. Xavier Cros dient que ja s’ha parlat amb l’Ajuntament de Banyoles, s’han 

fet les oportunes gestions i s’està en tràmit de solucionar-ho. 

3.- El Sr. Lluís Freixa pregunta qui ha posat grava en el camp de davant de l’Ajuntament. 

El Sr. Alcalde diu que l’ha fet poar l’Ajuntament i pagarà la despesa el propietari dels 

socs que va amuntegar en aquest camp. 

Seguidament el Sr. Alcalde explica que aquest camp, mitjançant acord amb el propietari 

i l’arrendatari es va deixar de conrear per fer lo servir de pàrquing en ocasions especials, 

enterraments, casaments, festes, pessebre vivent etc. 

Que un propietari del municipi va tallar el bosc de la seva propietat i va anar amuntegant 

els socs en aquest camp. Amb les pluges dels últims dies els camions que treien els 

socs varen deixar el camp intransitable per vehicles. 

Atès que el diumenge 22 de maig era la festa del Roser de Fontcoberta, i el camp estava 

ple de fang i totalment intransitable va fer hi posar aquest sauló. 



El Sr. Lluís Freixa pregunta si l’acord amb el propietari del camp és un acord únicament 

verbal?  

El Sr. Alcalde contesta que sí, que se li va deixar per a conrear a l’arrendatari el camp 

del davant del cementiri propietat de l ‘Ajuntament. 

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-cinc minuts. En dono fe.  

 

Vist i Plau                                                                                

L’Alcalde                                                                                        La Secretària 

 

 

Joan Estarriola Vilardell                                                                 Maria Grau Pagès 

 

 

 


