
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA 25 DE SETEMBRE DE 2017  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 25 de setembre de 2017 
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 

 
 

- Excusa assistència 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 31 de juliol de 2017, que és aprovada per unanimitat.  
 
 
2n.- INFORMACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia núm. 85 a la  
95/2017  El Ple es dóna per assabentat. 
 
 
 
 
 



 
 
3r.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA I DEL DESPATX OFICIAL 
 
 
En primer lloc es dóna compte al Ple de l’Informe trimestral corresponent al 2n 
trimestre de 2017, per tal  de complir amb el que preveu l’art. 4.3 de la Llei 
15/2010 de modificació de la llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat, des de la Intervenció es dóna compte al Ple del següent: 
  
1.- Que durant el 2n trimestre s’ha complert el termini de pagament imposat per 
la llei 15/2010. 
 
2.- De totes les factures registrades a l’Ajuntament de Fontcoberta, cap d’elles té 
una antiguitat superior a 3 mesos pendent de reconèixer l’obligació. 
 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna compte al Ple  de l’última correspondència 
oficial rebuda, de la que cal destacar: 
 
 

- Escrits i informació del Gobierno de España i del Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales amb notes de prensa 
en relació a la convocatòria d’un Referèndum. 

- Escrit del President de la Generalitat de Catalunya en relació a la festa 
nacional de Catalunya. 

- Escrit del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació en 
relació a la prevenció de la plaga de les plantes Xylella fastidiosa. 

- Escrit de l’Agrupament escolar i guia “Pla de l’Estany” en el que agraeix la 
col·laboració de l’Ajuntament a la XV Festa del Pas dels dies 22 i 23 de 
setembre/17. 

- Escrit del Consell Comarcal del Pla de l’Estany en el que trameten la guia 
de transport escolar del curs 2017-2018. 

- Escrit de la Diputació de Girona en relació a la xarxa viària, l’aprovació 
inicial del projecte constructiu d’obres d’Eixamplament d’un tram de la 
carretera GI-V-5132 de Banyoles a Galliners. 

- Escrit de les Vies Verdes en el que notifiquen la quota que pertoca 
ingressar l’exercici 2018. 

- Informació sobre la regularització del suplement per tributs autonòmics de 
Catalunya de l’ant 2013. 

 
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les següents informacions: 
 
Ctra. de Vilavenut 
 
El Sr. Alcalde explica els talls de circulació amb motiu de l’eixamplament dels 
ponts de Vall Llobera i Garrumbert i de l’asfaltat de la Carretera de les Quatre 
soques fins a Vilavenut.   



 
 
 
 
 
 
Platja d’Espolla 
 
Les obres de la Platja d’Espolla ja han començat. Les ha licitat el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany i el contractista és  Construccions Serra de Camós. 
 
Clot de Melianta 
 
El Sr. Alcalde informa que a l’Ajuntament vàrem tenir la visita del Sr. Raúl Morales 
del Departament de Governació i el President del Consell Comarcal. Varen anar 
a veure com estava el Clot de Melianta i els va dir que des de Governació 
intentaran atorgar una subvenció. També s’ha demanat una subvenció a l’ACA. 
 
Ctra. de Fontcoberta 
 
El Sr. Alcalde explica al Ple que oralment se li havia dit des de la Diputació que 
s’atorgaria 90.000,00 euros, però des de Presidència varen trucar a l’Ajuntament 
i varen dir que serien 70.000. Per tant el Sr. Alcalde va dir que volia aclarir aquest 
dubte i una vegada aprovat definitivament el projecte convocarà una reunió amb 
els veïns i posteriorment es farà la licitació de l’obra. 
 
4t.- APROVACIÓ CONVENI DE CESSIÓ DE TERRENYS PER FRANJA DE                
DOMINI PÚBLIC 
 
El POUM del municipi de Fontcoberta determina que unes finques propietat de 
Finca Espolla 1994 SL i Manuel Ametller Tuña estan qualificades com a sistema 
d’espais lliures (clau 1.1, parc de l’entorn de la Platja d’Espolla que serà de 
titularitat pública), i zona de protecció (clau 14, subzona de protecció ecològica). 
 
L’Ajuntament de Fontcoberta amb la voluntat de preservar i promoure la 
protecció i coneixement de l’entorn de la Platja d’Espolla, té la voluntat d’habilitar 
una franja perimetral que permeti envoltar-lo de manera lliure i a peu. 
 
Atès que els propietaris d’aquests terrenys estan disposats a cedir-les 
gratuïtament a favor del Consistori, 
 
el Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació del conveni entre Finca Espolla 1994 
SL, el Sr. Manuel Ametller Tuña i l’Ajuntament de Fontcoberta per a la cessió 
gratuïta d’una fracció de tres finques per tal de ser destinades a un pas a l’entorn 
de la Platja d’Espolla, que es va signar en data 12 de juliol de 2017.Exp. 
2016/176. 
 
Es sotmet la proposta a votació, i és aprovada per unanimitat. 
 

 



 

 

 

5è.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2016 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que els estats i comptes anuals de l’exercici 
2016 van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual 
va emetre dictamen favorable el dia 3 d’agost de 2017. 
 
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
156 del dia 16 d’agost de 2017, no s’han formulat reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
 
Així que acomplertes totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 
al 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’ hisendes locals, es proposa: 
 
 
1.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2016. 
2.- Enviar l’expedient del Compte General de l’exercici 2016 a la Sindicatura de 
Comptes d’acord amb el que determinen l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ hisendes locals. 
 
Es sotmet la proposta a votació i es aprovada per unanimitat. 
 
 
  7è.- PRECS I PREGUNTES 
 
Arribat el torn de precs i preguntes, resulta que no n’hi ha cap a formular. 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar ni 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 

 
 
 


