
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EN  
DATA 29 DE MARÇ DE 2016 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 29 de març 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 25 de gener 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. 5 a la 32/2016. 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, dels diferents organismes i administracions públiques. 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 



 
 
 
INFORMACIONS: 
 
1.- Desbrossament del Clot de Melianta 
 
El Sr. Alcalde comenta que per complir la normativa de la prevenció d’incendis, 
l’Ajuntament ha quasi acabat la 1ª fase de la neteja perimetral, que consisteix amb el 
desbrossament del Clot de Melianta i s’ha descobert una important esllavissada que 
podria donar greus problemes als habitatges més propers. 
Vist això el Sr. Alcalde es va posar en contacte amb el Departament de Governació i va 
venir insitu un tècnic del Departament, que va fer un informe favorable per a sol·licitar 
una subvenció per intentar mantenir i contenir el marge. 
En primer lloc va dir de treure tots els arbres morts, els pins, pollancres i tots els no 
autòctons, les bardisses etc. 
També han visitat el lloc el director de l’ACA, l’enginyer i el tècnic municipal per veure 
com es manté el marge i com s’ha de fer una escullera. 
I com a última fase es faria una reforestació plantant plantes autòctones, i una tanca a 
dalt. 
 
2.- Nova Melianta 
 
El Sr. Alcalde explica que en uns quinze dies aproximadament estaran col·locats els 
panots de tota la urbanització de Nova Melianta. 
També es plantaran arbres a la Plaça dels Remences i al C/Guillem de Cartellà. 
No es poden plantar arbres a la resta de carrers ja que els serveis urbanístics de la 
urbanització passen per la vorera, però just sota els cancells d’on havien de ser plantats 
els arbres. S’han de buscar solucions, no es pot plantar res. O bé posar hi jardineres o 
alguna altra solució. Si que s’urbanitzarà la Plaça dels Remences posant-hi algun banc, 
alguna cistella o jocs etc.  
 
3.- Nova Conserge 
 
El Sr. Alcalde explica al Ple que tal i com s’ha llegit en el Decret d’Alcaldia, s’ha fet un 
conveni amb el COIET per tal de que des d’aquest organisme donin el servei de 
conserge al pavelló i al casal de la gent gran de Fontcoberta. Ve una noia que té una 
petita deficiència física i que a la vegada està preparada per a ajudar a fer petits treballs 
de suport a la regidoria de cultura i a la de serveis socials. 
 
4.- Tanques 
 
S’explica al Ple que s’ha demanat pressupost per canviar les tanques de la piscina i la 
pista de tennis, i posar una tanca a la pista del costat del pavelló. S’afegirien tanques 
d’ocultació. 
 
 
5.- Reunió de Veïns de la Plaça de Catalunya 
 
El Sr. Alcalde explica que es va convocar una reunió amb els veïns de la Plaça de 
Catalunya, per parlar dels arbres. 
Va assistir-hi molt poca gent, tot hi que es tenien queixes de que les arrels dels arbres 
aixecaven les voreres, i ja hi havia hagut gent que havia caigut degut a a quest problema. 
S’hi ha de fer una actuació ja que també estan esquerdant el carrer. Els que varen venir 
a la reunió varen manifestar que els hi agrada molt que hi hagi arbres a la Plaça tot i que  



 
 
 
 
durant una temporada hi ha molta fulla al terra, i varen demanar que si es tallen els que 
hi ha es torni a plantar arbres. 
S’està estudiant la millor opció i potser quan es plantin els nous arbres, posar-los dina 
la plaça i no a la vorera . 
 
6.- Poda 
 
Es dóna compte també que es farà una poda selectiva a la Plaça de Catalunya i una 
coronada a l’arbre de la Plaça de la Lloca, que no s’ha fet mai. 
 
7- Recollida selectiva de les deixalles 
 
El Sr. Alcalde explica que la recollida selectiva no es fa bé, que els contenidors són 
insuficients perquè se’n fa un mal ús. Que és un problema comarcal. Que hi ha alguns 
ajuntaments de la comarca que estan interessats en el tema de la recollida selectiva 
porta a porta. Que s’ha de fer reunions i avançar en aquest tema. 
 
8.- Ajuntament investigat 
 
El Sr. Alcalde explica que l’Ajuntament de Fontcoberta està investigat pel manifestar el 

ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Fontcoberta a la resolució 1/XI del Parlament 

de Catalunya. 

I al final el Sr. Alcalde diu al grup de l’oposició que si estan d’acord, per alguns temes 

concrets es podria constituir una Comissió mixta dels dos grups i així consensuar 

temes com la recollida porta a porta, els arbres de la Plaça de Catalunya, l’itinerari 

cultural de la Platja d’Espolla etc. 

El grup de CIU a l’oposició està totalment d’acord a constituir aquesta Comissió Mixta i 

a treballar diversos temes del municipi conjuntament els dos grups. 

 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DEL POUM DE FONTCOBERTA 

NÚM. 6 

Vist el projecte de modificació núm. 6 del POUM sobre les ampliacions de les 

instal·lacions agropecuàries existents, redactat pels Serveis Tècnics del Consell 

Comarcal del Pla de l’Estany, 

Vist l’informe tècnic jurídic següent: 

 

En relació a la Modificació Puntual del POUM, núm. 6  -  AMPLIACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS AGROPECUÀRIES EXISTENTS, promoguda per aquest 
Ajuntament. 
 

 

Els objectes d’aquesta modificació són: 

 



 

 

 

- Ampliació de les explotacions ramaderes existents, degudament 
legalitzades, de tal manera que puguin assolir una renda mínima familiar, i 
per tant assegurar la seva viabilitat econòmica. 

 
A aquests efectes el consistori de Fontcoberta ha sol·licitat als serveis tècnics del  

Consell Comarcal del Pla de l’Estany, la redacció d’aquesta modificació puntual del 
Planejament General, de tal manera es tinguin en compte els objectius assenyalats. 

En sessió de 28 de setembre de 2015 el Ple d’aquest ajuntament va acordar l’aprovació 
inicial d’aquesta modificació puntual, promogut per aquest ajuntament i redactat pels 
serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

L’expedient s’ha exposat al públic per el període d’un mes: al BOP de Girona, número 
56 de 23 de març de 2015, a la web de l’Ajuntament i al punt avui del dia 19 de març de 
2015.S’ha sol·licitat i rebut els informes que per raó de llur competència sectorial s’ha 
requerit als següents organismes: 

 

- Informe de la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona de 
15/12/2015. 

- Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de 15/05/2016. 

- Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 24/11/2015. 
- Direcció general d’Aviació Civil ( per afectació de servituds aèries ) de 

30/12/2015. 
- Informe Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, de data 3 de febrer 

de 2015. 
 

Durant el període d’exposició pública s’ha rebut al·legació de l’Ajuntament de Banyoles 
a la qual s’ha donat resposta desfavorable pel mateix tècnic redactor. 

El document redactat per l’arquitecte del Consell Comarcal incorpora les prescripcions 
de l’organisme.- 

Es per tot l’esmentat que a parer de qui subscriu aquest informe procedeix APROVAR 
PROVISIONALMENT la modificació puntual del POUM núm. 6  -  AMPLIACIÓ DE 
LES INSTAL·LACIONS AGROPECUÀRIES EXISTENTS, promoguda per aquest 
Ajuntament, convalidant l’acord de l’aprovació inicial a la vista de l’informe d’Acció 
i Avaluació Ambiental de 3 de febrer de 2016. 
 

El Sr. Alcalde explica el tema de les granges i sobretot per les granges existents i 

legalitzades al municipi, que puguin ampliar, d’acord amb la modificació puntual, i  

assegurar la vialibilitat econòmica. Es debat el tema i es proposa al Ple l’adopció del 

següent acord: 

1.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 6 del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Fontcoberta, convalidant l’acord de l’aprovació inicial a la 

vista de l’informe d’Acció i Avaluació Ambiental de 3 de febrer de 2016 



 

 

 

2.- Trametre la documentació aprovada provisionalment i degudament diligenciada a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva. 

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

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM 7 DEL POUM DE 

FONTCOBERTA 

Vist el projecte de modificació núm. 7 del POUM sobre els nuclis de Fontcoberta i 

Vilavenut, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 

Vist l’informe tècnic jurídic següent: 

En relació a la Modificació Puntual del POUM, núm. 7  -  NUCLIS DE 
FONTCOBERTA I VILAVENUT, promoguda per aquest Ajuntament. 

 

Els objectes d’aquesta modificació són: 

 

- Ordenar enllaç nucli de Fontcoberta amb la GIV-5136. 
- Introduir les cessions de zona verda i equipament efectuat per el bisbat de 

Girona al voltant de l’església de Vilavenut. 
- Traslladar la qualificació de l’equipament públic de la rectoria de Fontcoberta 

a la rectoria de Vilavenut. 
- Qualificar el sòl on es situarà la depuradora en sòl no urbanitzable a tocar el 

nucli de Vilavenut. 
 
A aquests efectes el consistori de Fontcoberta ha sol·licitat als serveis tècnics del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany, la redacció d’aquesta modificació puntual del 
Planejament General, de tal manera es tinguin en compte els objectius assenyalats. 

En sessió de 27 d’abril de 2015 el Ple d’aquest ajuntament va acordar l’aprovació inicial 
d’aquesta modificació puntual, promogut per aquest ajuntament i redactat pels serveis 
tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

L’expedient s’ha exposat al públic per el període d’un mes: al BOP de Girona, número 
99 de 25 de maig de 2015, a la web de l’Ajuntament i al punt avui del dia 17 de setembre 
de 2015. 

S’ha sol·licitat i rebut els informes que per raó de llur competència sectorial s’ha requerit 
als següents organismes: 

 

- Informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de 23/06/2015. 

- Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 09/02/2016. 
- Direcció general d’Aviació Civil ( per afectació de servituds aèries ) de 

21/02/2016. 
- Informe Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, de data 19/02/16. 



 
 
 
 
 

- Informe de 14/12/2015 de la Diputació de Girona (Xarxa Viària local ). 
- Informe institut cartogràfic i Geològic de 28/07/15. 
- Informe de la Comissió territorial del Patrimoni de 4/11/15. 

 

Durant el període d’exposició pública no s’ha rebut cap al·legació. 

El document redactat per l’arquitecte del Consell Comarcal incorpora les prescripcions 
dels diferents organismes. 

Es per tot l’esmentat que a parer de qui subscriu aquest informe procedeix APROVAR 
PROVISIONALMENT la Modificació Puntual del POUM núm. 7  -  NUCLIS DE 
FONTCOBERTA I VILAVENUT, promoguda per aquest Ajuntament, convalidant 
l’acord de l’aprovació inicial a la vista de l’informe d’Acció i Avaluació Ambiental 
de 19 de febrer de 2016. 
 

Abans de passar a la votació pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i pregunta si en 
el punt de la ordenació de l’enllaç del nucli de Fontcoberta amb la GIV-5136, s’ha parlat 
amb el propietari i si hi està d’acord. 

El Sr. Alcalde contesta que si s’ha parlat amb el propietari i està d’acord amb l’enllaç 
proposat. 

El SR. Freixa també demana si s’ha parlat amb el propietari del terreny on es vol ubicar 
la depuradora de Vilavenut. 

El Sr. Alcalde respon que el propietari del terreny, que és una llera, és  l’ACA. 

Seguidament és proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm.7 del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Fontcoberta, convalidant l’acord de l’aprovació inicial a la 

vista de l’informe d’Acció i Avaluació Ambiental de 19 de febrer de 2016 

2.- Trametre la documentació aprovada provisionalment i degudament diligenciada a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva. 

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

6.- APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT DEL CASAL DE LA GENT GRAN 

 

Inaugurat el passat dia 27 de febrer de 2016 el Casal de la gent gran de Fontcoberta, el 

Sr. Alcalde manifesta que és totalment necessari l’aprovació d’un reglament i explica 

dels locals que està format, que és un equipament públic on hi te prioritat la gent gran 

però que prèvia reserva les diferents entitats hi poden fer xerrades, projeccions etc. 

Que aquest document té per objecte regular els usos i els espais del casal, Identifica 

quines són les finalitats del centre i preveu les normes de conducta, a la vegada que  

 



 

 

 

tindrà com a objectiu fomentar les relacions socials de la població i promoció d’hàbits de 

vida saludables de la gent gran de tot el municipi de Fontcoberta. 

Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i pregunta si les parets són fixes. El Sr. Alcalde 

li contesta que una és fixe i l’altra és una mampara. 

El Sr. Freixa comenta que és un reglament bàsic, que no ha de crear conflictes, que si 

hi ha problemes, s’hauran de regular. 

La regidora de Benestar Social, Sra. Neus Campmany diu que de moment no hi ha cap 

mena de problema.  

Seguidament es proposa: 

1.- Aprovar inicialment el Reglament pel bon funcionament del Casal de la gent gran de 

Fontcoberta, segons el text que s’adjunta al present acord. 

2.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Reglament pel termini de 

trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la 

inserció de l’anunci corresponent al BOP, tauler d’anuncis i web municipal. 

3.- Si no es presenta cap mena de reclamació ni al·legació durant el termini d’exposició 

pública, el Reglament quedarà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord, i 

es procedirà a la seva publicació íntegra al BOP. 

4.- Disposar que el text una vegada aprovat definitivament es faci públic a la pàgina web 

municipal als efectes de donar compliment a la normativa vigent en matèria de 

transparència. 

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

7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 16/2016 CONVENI COL·LABORACIÓ 

INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CCPE I L’AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA.  

 

 Vist el Decret d'Alcaldia núm. 16/2016  de data 29 de febrer de 2016 que literalment 

transcrit diu: 

 
En data 22 de febrer l’Ajuntament de Fontcoberta va sol·licitar al Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany la col·laboració per a la prestació del servei de consergeria pel Casal de 
la Gent Gran i del Pavelló Municipal, i també altres tasques de suport a la regidoria de 
Coordinació Econòmica, Educació i Cultura.  
 
A l’empara dels articles 32.1 i 36.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya es considera 
convenient subscriure un conveni de col·laboració entre ambdues parts, per a la 
prestació dels serveis sol·licitats. 
 
 



 
 
Atès el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany i l’Ajuntament de Fontcoberta per a la prestació de serveis d’un treballador per 
a la realització de tasques de consergeria. 
 
D’acord amb les atribucions conferides per l’article 53 de Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim local de 
Catalunya, 
 
RESOLC: 
 
Aprovar el conveni  de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Fontcoberta per a la prestació de serveis d’un 
treballador per a la realització de tasques de consergeria. 
 
Aprovar l’import anual de 10.338,72 € a raó de 861,56 €/mes per una jornada de treball 
de 24 h. setmanals. Aquest import serà revisat anualment per tal d’ajustar-lo als costos 
reals del servei. 
 
Imputar aquest import a la partida 16.92.48001 del vigent pressupost municipal. 
 
Ratificar aquest decret en el primer que celebri l’Ajuntament Ple. 
 
Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
 
Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Busquets i comenta que la persona que el COIET 
ha proposat és una persona amb un cert grau d’invalidesa físic, que te molt bon caràcter 
i ganes de treballar. 
Ho corrobora la regidora Sra. Neus Campmany i diu que és una persona que té molt 
bona predisposició per ajudar i treballar. 
 
Es proposa: 
 
Ratificar el Decret d'Alcaldia núm.16/2016 de 29 de febrer, així com facultar a l'Alcaldia 

per a la signatura dels acords de tràmit que siguin necessaris per portar a terme el 

conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla de 

l’Estany i l’Ajuntament de Fontcoberta per a la prestació de serveis de tasques de 

consergeria. 

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

8.- PRECS I PREGUNTES 

Arribat el torn de precs i preguntes pren la paraula el regidor Sr. Albert Vergés i 

comenta que hi ha molts municipis que tenen whapsap, per a passar informació del 

municipi, de les festes, per rebre queixes etc. Que ell llança la idea. 

El Sr. Francesc Molina diu que el que també pot ser interessant i també gratuït és el 

SMS de sempre que es garanteixi que sigui unidireccional i pot esser un altra manera 

de rebre i donar informació a la població, ja que hi ha segur mota gent, sobretot gent 

gran, que té mòbil però no whatsap. 

 



 

 

Es debat llargament el tema i la regidora Sra. Pilar Busquets diu que parlarà amb 

regidors de municipis que fan servir aquesta manera d’enviar informacions i 

comunicacions a la població i mirar com els hi va i si és una bona idea. 

Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i  comenta que en el ple passat 

es va parlar de la senyalització de la Nova Melianta i pregunta si està previst fer la 

reposició de tot el municipi? 

El Sr. Alcalde contesta que sí, que els dimecres la tarda ho estan mirant amb 

l’enginyera per intentar actualitzar la senyalització de tot el municipi. 

A continuació el Sr. Freixa pregunta pels treballs de Clot de Melianta, que el seu grup 

ja ho havia demanat de fer aquests treballs de desbrossament i pregunta si s’ha fet 

amb projecte ben fet o sense projecte? 

El Sr. Alcalde contesta que s’ha fet amb un projecte realitzat pels serveis tècnics del 

Consell Comarcal. En aquest cas pel l ‘enginyer Sr. Josep Alemany. Que tenien clar  

s’havia de fer ben fet, sobretot pel perill que representa aquest indret en període de 

pluges, ja que tal i com està es pot trencar fàcilment els tubs de la xarxa de 

sanejament. 

Que segons el projecte s’haurien de fer dues esculleres. Però ara falta l’informe del 

Departament de Governació i de la subvenció que hi destinaran. 

 

Seguidament continua el Sr. Freixa i pregunta si hi ha contracte de la màquina de 

vending del Casal de la Gent Gran. 

La Sra. Pilar Busquets respon que és un annex al contracte d’automatismes Costa, la 

que hi ha al pavelló. 

El Sr. Freixa pregunta si els lavabos del Casal de la gent gran serviran per la gent que 

va a la piscina. 

El Sr. Alcalde contesta que no, que es llogarà un mòdul pels usuaris de la piscina. 

També pregunta el Sr. Freixa on s’ubicarà la pista de la petanca? 

El Sr. Alcalde contesta que no cal cap pista de petanca. 

A continuació el Sr. Freixa pregunta al Sr. Alcalde si s’ha reunit fa poc amb els 

mossos, ja que hi ha una gran proliferació de robatoris al municipi. 

El Sr. Alcalde contesta que sí, que ho fa periòdicament. I comenta a la corporació que  

els mossos són molt sovint pel Veïnat de Melianta. Que els robatoris són petits i sense 

violència. 

Que han fet una nota a l’agutzil avisant a la població sobre aquest tema. 

Seguidament el Sr. Lluís Freixa manifesta en nom del grup de CIU que en relació al 

tema de que l’Ajuntament de Fontcoberta ha estat investigat pel suport i l’adhesió de  

 



 

 

 

l’Ajuntament de Fontcoberta a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, que 

sàpiga que pot comptar amb tot el suport de l’equip de CIU. 

El Sr. Alcalde agraeix el suport manifestat pel grup de CIU. 

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 

 

 

 

 
 

 


