
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EN  DATA 31 DE JULIOL DE 2017  

Identificació de la sessió 

Caràcter: Ordinari 

Data: 31 de juliol 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 

 Sra. Meritxell Cervera Esteve 

  
 

- Excusa assistència el regidor Sr. Francesc Molina Jiménez 

 
 
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 maig 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.60 a la 

82/2017 . El Ple es dóna per assabentat. 

 

 

 



 
 
 
3r.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA I DEL DESPATX OFICIAL 

 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna compte al Ple de l’última correspondència 

oficial rebuda, de la que cal destacar: 

- De l’Agència de residus notifiquen la resolució de la revocació de la 
subvenció d’àrids reciclats 

- Del Consell Comarcal del Pla de l’Estany l’acceptació de l’extinció del 
conveni de col·laboració per a la prestació del servei de tasques de 
consergeria. 

- De la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia sobre inspecció dels 
equips de fitosanitaris (EAPF) 

- Del Departament de Cultura notifiquen l’autorització d’una intervenció 
arqueològica a Roca Foradada. 

- De la Diputació de Girona el conveni de les Vies Verdes. 
- Del Departament d’Empresa i Coneixement sol·liciten dades de polígons 

industrials per a l’actualització del cens. 
- De Dipsalut la concessió d’una subvenció de 917,50 euros per a despeses 

derivades de l’ús del consultori local. 
- De la Diputació de Girona la notificació de la concessió d’una subvenció 

per accés a noves tecnologies, per un import de 1.020,46 €. 
- De l’AMPA de l’escola bressol “Els Plançons” escrit d’agraïment a 

l’Ajuntament i a la brigada municipal. 
- De la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’estableix 

el procediment i termini per a l’elaboració d’un nou mapa de la protecció 
envers la contaminació lumínica a Catalunya. 

- De la Diputació de Girona notifiquen la denegació de la subvenció per a 
reformes urgents de la piscina municipal. 

- De la Conferació sardanista de Catalunya sol·liciten col·laboració per a 
les despeses que representa presentar la candidatura de la sardana a la 
Llista del Patrimoni Cultural de la UNESCO. 

- De la Diputació de Girona informen que en data 23 de maig els han 
comunicat que el PAES del municipi de Fontcoberta ha estat acceptat. 

- De l’ATM informen de l’aportació corresponent a 2017 que és de 3.444,12 
euros. 

- De Dipsalut informen de les actes de resultats analítics que no s’ha 
detectat la legionel·losi a les instal·lacions del pavelló municipal. 

- Del Departament d’Agricultura informen que s’ha aixecat les restriccions 
a les mesures de bioseguretat establertes per risc d’influència aviària a tot 
el territori català.  

- De l’Agència Catalana de l’Aigua posa al servei de la ciutadania i les 
administracions locals l’Observatori dels preus de l’aigua. 

- De la Secretaria de Transparència i Govern Obert es disposa que s’ha de 
fer públic el cost de les campanyes de publicitat institucional. 
 
 



Seguidament el Sr. Alcalde informa dels següents temes: 
 
Voreres urbanització.- El Sr. Alcalde informa que s’està acabant el cens de les 
voreres de la urbanització de Melianta que estan sense panots. Que es parlarà 
amb els propietaris i se’ls oferirà els panots que necessitin per acabar la vorera. 
Ells hauran de col·laborar hi amb el treball i el material. 
 

Tanques Vegetals.-  En relació a la poda de les tanques vegetals el Sr. Alcalde 

comenta que la majoria de veïns han fet cas a les informacions de l’Ajuntament 

que sortien a l’agutzil i al butlletí. 

 

Platja d’Espolla.- El Sr. Alcalde posa en coneixement de la Corporació que el 

dia 12 de juliol de 2017 es va signar el conveni amb Finca Espolla per a la 

cessió d’una franja de terreny a la Platja d’Espolla i així poder portar a terme el 

projecte de l’Itinerari que s’executarà junt amb el Consell Comarcal del Pla de 

l’Estany. 

Clot de Melianta.- S’està preparant un projecte per a l’execució d’una primera 

fase per a l’arranjament del talús del Clot de Melianta, per a sol·licitar una 

subvenció de l’ACA. 

Camins Rurals.- S’ha sol·licitat una subvenció dins un pla de dos anys que ha 

convocat  la Generalitat de Catalunya per a l’arranjament de camins rurals. 

Planta de Biomassa.- El Sr. Alcalde informa al Ple que des de la Diputació s’ha 

denegat la subvenció per a la planta de biomassa que s’havia sol·licitat i explica 

les raons del desestiment, i al no estar hi d’acord s’ha presentat recurs de 

reposició. 

Escola Alzina Reclamadora.- Arrel del “Ple” celebrat a Can Jan de la Farrès 

amb uns alumnes de l’escola, s’ha fet la sorrera, s’han instal·lat jocs i 

l’Ajuntament s’ha fet càrrec de la redacció del projecte del porxo que l’AMIPA 

de l’escola vol construir a la part de darrera de l’escola prèvia autorització 

d’Ensenyament. 

Camp de Futbol.- S’informa que el regatge del Camp de Futbol Municipal està 

acabat i que s’ha preparat un tub per fer una nova escomesa d’aigua al costat 

del pavelló. 

 

4t.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 78/2017 SOBRE CONVENI VIES 

VERDES 

 
Vist el Decret d’Alcaldia núm.78/2017de data 12 de juliol de 2017 que 

literalment transcrit diu: 

Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases reguladores 

per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO 



FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i s’obre la convocatòria per part 

del Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge . 

Atès que la Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar 

les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels projectes 

dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la convocatòria 

(Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 

Atès que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 

Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, el Consorci 

de les Vies Verdes de Girona va presentar el projecte d’ampliació de la xarxa de vies 

verdes a les comarques de Girona entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava. 

Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es 

selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els següents 

termes:  

 

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 

subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 

convenis amb els ens locals beneficiaris. 

Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li 

atorga un cofinançament FEDER de 1.911.954,72 €.  

Vist que el cost del projecte conjunt del tram de via verda que s’ha d’executar, per tal 

que tingui coherència territorial i a fi d’incrementar l’impacte econòmic del traçat en la  

promoció turística i la creació d’ocupació, és de 5.235.892,79 €, que incorpora les 

despeses de seguretat i salut, i altres. 

Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que es 

signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions d’execució i de 

lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per ell (el 25% de la 

despesa elegible més l’IVA repercutible).  

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, 

Exp. Entitat NIF Puntu
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Pressupos

t (€) (IVA 

inclòs) 

Despesa 

elegible (€) 

(sense IVA i 

aplicant, si 

escau, la base 

7.4; topall de 

l’1,25 de la 

mitjana) 

Aportació 

de la 

Diputació 

(25 % 

despesa 

elegible) 

SP/10

4 
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P170004

7B 

41,00 5.127.981,3

5 

3.823.909,43 955.977,36 



RESOLC: 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració que té per objecte: 

1)Regular les condicions d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de 

vies verdes a les comarques de Girona, entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava. 

2)Obtenir l’autorització per realitzar la contractació i adjudicació del contracte de la 

Diputació de Girona.  

3)Incorporar les obligacions de pagament de l’import cofinançat pels  Ajuntaments, 

corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució per contracte (PEC) més el 

21 % d’IVA del total del projecte recollit al Decret del president de la Diputació de 

Girona de 7 de juny de 2016, i del Consorci de les Vies Verdes. 

Segon.- Autoritzar la despesa plurianual d’import 12133,21  euros per l’exercici 2018, i 

d’import 12.133,22 euros per l’exercici 2019, i d’import 12.133,21d’euros per l’exercici 

2020.  

Tercer.- Posar a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i gravàmens, 

els terrenys necessaris per l’execució del tram que passa pel terme municipal de 

FONTCOBERTA de l’esmentada obra. 

Quart.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per la signatura del conveni de 

col·laboració, així com de la resta de documentació complementària pel desplegament 

d’aquest conveni, i en especial per incorporar d’aquelles modificacions de caràcter no 

substancial que siguin requerides per l’execució del conveni.  

Cinquè.- Ratificar el present Decret en el primer Ple que celebri la Corporació. 

 

Vistos els antecedents, la Corporació, per unanimitat dels  Regidors assistents 

s’adopta l’acord següent:  

Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 78/2017 de 12 de juliol proposat sobre la 

signatura del conveni de col·laboració en relació a les Vies Verdes. 

 

5è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL PROJECTE URBANITZACIÓ D’UN 

TRAM DE LA  CTRA. DE FONTCOBERTA 

 

Es presenta al ple el projecte d’urbanització d’un tram de la Ctra. de Fontcoberta, 

redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, per un 

import de 148.293,18 euros (IVA inclòs) i es proposa al Ple els següents acords: 

1.- Aprovar inicialment el projecte “ de Pavimentació i soterrament de serveis 

d’un tram de la vorera de la Ctra. de Fontcoberta”. 

2.- Sotmetre l’expedient al públic durant un termini de trenta dies a efectes 

d’examen i reclamacions.  

Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i pregunta si hi haurà Contribucions 

Especials? 

El Sr. Alcalde contesta que no, no hi ha serveis nous, i explica el finançament del 

projecte. Amb la Generalitat no s’hi pot comptar ja que s’ha anul·lat el PUOSC. 



La Diputació subvencionarà en dos exercicis 90.000,00 euros i l’Ajuntament uns 

60.000,00 euros i res del que es faci impedirà que mes endavant s’hi puguin fer 

més actuacions. 

En Lluís Freixa comenta que en el C/Mare de Déu de la Font sí que hi va haver 

hi contribucions especials. 

El Sr. Alcalde diu que aquesta obra a executar és totalment diferent. 

El Sr. Freixa pregunta si s’ha parlat del projecte amb els veïns? 

El Sr. Alcalde diu que no, però que aquesta obra ja estava dins el seu programa 

electoral i  quan estigui tot lligat se’ls convocarà a una reunió i s’explicarà 

l’actuació que es farà. Que és una carretera que s’ha de convertir en carrer i el 

que s’ha fet fins ara és anar connectant sense projecte, és una obra complicada. 

Pren la paraula el Sr. Lluís Freixa i comenta que la Ctra. de Fontcoberta és el 

carrer més ampla de Melianta i creu que tocaria fer hi alguna cosa més. Que en 

el projecte hi han vist coses soltes,  creuen que no s’ha estudiat prou bé el 

projecte i que el vot del seu grup serà votar en blanc. 

El Sr. Alcalde diu que els agraeix no votar en contra, però pregunta perquè en 

blanc, que hi veuen? 

El Sr. Freixa contesta que és un carrer molt gran i s’hauria d’estudiar si una 

direcció o dues, més passos de vianants, un carril bici, mes bonys etc, és un 

carrer que dóna per molt s’hauria d’estudiar bé. 

El Sr. Alcalde diu que un carril bici dintre la urbanització no té massa sentit i els 

bonys es faran com el C/Mare Déu de la Font i Sant Feliu. S’aprofitarà els bonys 

per fer el passos de vianants alçats. 

En Lluís Freixa pregunta si els arbres es plantaran amb el mateix sistema del 

C/Mare de Déu de la Font. 

El Sr. Alcalde ho explica. 

El Sr. Freixa repeteix que és un carrer molt ampla i  que veuen que falten coses 

en el projecte. 

Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Busquets Barceló i diu que si podrien fer 

moltes coses, inclòs una avinguda, però com sempre el que mana és el 

pressupost. 

El Sr. Freixa pregunta quan s’ha fet una actuació important en aquesta carretera? 

El Sr. Alcalde contesta que mai és per això que s’ha de començar per les coses 

bàsiques. 

Seguidament es parla sobre els arbres que s’hi plantaran, les lluminàries i  la 

modificació dels aparcaments. 

Es sotmet la proposta a votació, i és aprovada per 5 vots a favor d’ERC i 3 en 
blanc de CIU. 
 

  



 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI 

 

Publicada l’Ordre de festes laborals per l’any 2018, TSF/101/2017, de 25 de 

maig,  que estableix el calendari oficial de les festes laborals a Catalunya per a 

l’any 2018. 

D’acord amb el que determina l’art. 46 del reial Decret 2001/1983, de 28 de 

juliol, l’Ajuntament per acord adoptat pel Ple, ha de proposar les dues festes 

locals retribuïdes i no recuperables del municipi. 

 
El Sr. Alcalde proposa al Ple les dues festes locals a Fontcoberta:. 

Dia 3 d’agost de 2018. 

Dia 22 d’octubre de 2018.  

 

Abans de passar a la votació, pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa 

comenta que aquest canvi es va fer fa dos anys i pregunta amb qui es va parlar 

per fer-lo. 

El Sr. Alcalde diu que si que se’n va parlar, amb la comissió de festes i que es 

va canviar precisament perquè la comissió de festes va treure  les activitats del 

dilluns. 

El Sr. Freixa comenta que no es pot fer balanç de la festa, que ho fem a 2 anys 

vista i s’hipoteca la festa. 

Que hi ha molta gent com ells que no estan d’acord amb el canvi. 

El Sr. Alcalde diu que no entén perquè s’hipoteca la festa quan el canvi va venir 

de la mateixa Comissió que va deixar de fer el sopar el dilluns. 

La Sra. Pilar Busquets diu que no te cap sentit fer festa local el dilluns quan la 

festa ja s’ha acabat, que és més lògic fer la festa local el divendres que és un 

dia en el que hi ha activitats de la festa. 

El Sr. Alcalde també comenta que hi ha un membre de la brigada de reten si la 

Comissió te algun problema, els regidors també hi són. Que el canvi va venir de 

la Comissió de festes, que va ser una decisió unilateral no fer el sopar el 

dilluns. Que amb l’equip de govern hi ha membres de la Comissió de festes que 

no hi tenen bona relació, que dintre aquesta entitat els membres de l’equip de 

govern son uns proscrits. Per dir que com Alcalde ningú de la Comissió de 

festes m’havia comunicat  que en aquesta festa major no es farien sardanes . 

Pren la paraula el regidor Sr. Albert Vergés i diu que es parla de la Comissió de 

Festes i en canvi el Sr. Freixa no ha posat mai a la boca la Comissió. 

El Sr. Freixa repeteix que ells no ho veuen bé el canvi. 

La Sra. Pilar Busquets pregunta si el grup de CIU vota en contra perquè volen 

que la brigada treballi el divendres i faci festa el dilluns, quan lo més normal és 

fer festa local un dia de la festa major, i si la brigada està de reten, pregunta 

quin és el problema? 

Es debat i es discuteix llargament el tema sobre el dia de fer festa local, i no hi 

ha acord. 



 

Es sotmet la proposta a votació, i és aprovada per 5 vots a favor d’ERC i 3 en 
contra de CIU. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde explica a la corporació que s’hauria d’aprovar la 
urgència d’un punt en relació a la utilització de locals municipals per a realitzar hi 
activitats. 
 
D’acord amb l’art. 47 del LRBRL  es vota la urgència del punt, i es aprovada per 
unanimitat dels vuit membres presents en el Ple. 
 
7è.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM. 13 DEL PREUS PÚBLIC 

MUNICIPALS. 

Atesa la complexitat del cobrament del preu públic municipal en relació a la 

utilització d’alguns locals públics municipals, des de la regidoria d’economia, es 

proposa l’aprovació de la següent modificació:  

 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ON S’HI REALITZEN ACTIVITATS I 

TALLERS 

Per a realització d’activitats o tallers, els monitors que realitzin les classes o 

tallers hauran de sol·licitar per escrit, mitjançant instància que els proporcionarà 

l’Ajuntament, les hores, dies i lloc on volen realitzar les classes o tallers.   

Els preus seran els següents:                                                   1 hora             1’30h 
 
Sales d’activitats dirigides ubicades al pavelló                         10,00€            12,00€ 
Sala de can Jan de la Farrès                                                    10,00€            12,00€ 
Sala de la rectoria de Vilavenut                                                10,00€            12,00€    
Local de la piscina municipal                                                    10,00€                                  
 
 

CAPITOL VII - GESTIO I RECAPTACIÓ  

Article 7.1  

Les quotes que es meritin d’aquests preus públics per a la utilització 

d’instal·lacions municipals es faran efectives abans d’iniciar la utilització de 

la instal·lació. 

 

Es sotmet la proposta a votació, i és aprovada per 5 vots a favor d’ERC i 3 en 
blanc de CIU. 
El Sr. Freixa diu que voten en blanc atès que  no tenen prou documentació i no 
saben bé els números de les activitats  i tallers que es realitzen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
8è.- PRECS I PREGUNTES 
 
En el punt de precs i preguntes el regidor Sr. Lluís Freixa pregunta si s’ha 
comprat el camp que hi ha davant del pavelló municipal, ja que el dia que es 
celebrava el Tremparock es feia servir d’aparcament. 
 
El Sr. Alcalde diu que no, que es va utilitzar per aparcament únicament el dia del 
Tremparock. 
 
Que els que ho organitzaven volien tallar el trànsit per nova Melianta per evitar 
que donessin voltes amb cotxes i motos on hi havia el recinte del Tremparock.  
 
El Sr. Alcalde va fer la gestió amb el propietari del camp i atès que quan es feien 
les obres de la nova urbanització li varen fer molt malbé l’entrada del camp, 
aquest dia va venir bé per  arreglar-li  l’entrada i així va ser com ell ens va deixar 
el camp per aparcament. 
 

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 onze hores quinze minuts. En dono 

fe.  

  Vist i Plau                                                                                

L’Alcalde                                                                                        La Secretària 

 

 

Joan Estarriola Vilardell                                                                 Maria Grau 

Pagès 

 
 
 

 


