
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EN  DATA 27 
DE NOVEMBRE DE 2017 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 27 de novembre 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 
- 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 setembre de 2017, 25 d’octubre,  2 de novembre de 2017 i 22 de novembre 
de 2017, que són aprovades per unanimitat.  
 
 
2n.- INFORMACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia núm.96 a la 110/2017. 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 3r 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 3r 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: 
 

- Resolució del la Generalitat de Catalunya en la que concedeixen a l’Ajuntament de 
Fontcoberta una subvenció de 38.000,00 euros pel Pla de camins 2018-2020. 

- De Prodaisa el resum de les facturacions als abonats corresponents al segon trimestre 
2017. 

- De Dipsalut en han enviat les analítiques realitzades a Fontcoberta durant el mes de 
setembre de 2017. 

- De l’ACA un anunci d’alienació mitjançant adjudicació directa d’un parc mòbil. 
- De l’ACA resolució autoritzant una nova captació a Vilavenut i la rehabilitació del Pou del 

Camp a Fontcoberta. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna les següents informacions: 
 
Que la brigada municipal està posada, uns dies, a recollir les fulles dels carrers i places, ja que 
ara està tot ple de fulles. Els ciutadans també han de tenir en compte de recollir les fulles dels 
arbres del seu jardí que cauen a la vorera o carrer. Seguidament faran els treballs de la poda i 
una vegada acabada,  iran per l’arranjament de camins rurals. 
 
 
 
4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ RELATIVA AL CONSUM DE TABAC EN 
INSTAL·LACIONS ON ELS INFANTS DESENVOLUPEN ACTIVITATS 
 

Rebuda del Síndic de Greuges la Moció del Síndic en relació al consum de tabac en 

instal·lacions on els infants desenvolupen activitats, ja que s’ha constatat que hi ha parcs 

infantils, on no hi ha indicacions en què prohibeixi el consum de tabac, per totes les 

consideracions esmentades a la moció, el Sr. Alcalde diu que s’haurà de senyalitzar les 

instal·lacions i parcs infantils. Així es proposa 

1.- Que es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat de les instal:lacions municipals esportives 

i culturals on es desenvolupin activitats per a infants, encara que no siguin utilitzades 

exclusivament per a ells i encara que estiguin ubicades a l’aire lliure. 

2.- Es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat a les terrasses de bar de les instal·lacions 

municipals esportives i culturals on es desenvolupin activitats per a infants, encara que estiguin 

ubicades a l’aire lliure. 

3.- Es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat de parcs infantils. 

4.- es senyalitzi aquesta prohibició convenientment a llocs visibles. 

5.- Informar al Síndic de les instal·lacions esportives i culturals on es desenvolupen activitats 

per a infants i en quines d’aquestes instal·lacions hi ha espais on s’autoritza el consum de 

tabac. 

Arribada la votació, la proposta és aprovada per unanimitat. 
 

5è.- RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 102/2017 

 
Atès el Decret d’Alcaldia núm.102/2017de data  11 d’octubre de 2017 

que literalment transcrit diu: 

 

 



Presentat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany el conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Pla de l’Estany, el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, el Centre Excursionista 

de Banyoles i els Ajuntaments de la Comarca per a la realització d’actuacions de protecció, neteja 

i senyalització d’elements del patrimoni històric del Pla de l’Estany. 

Atès que prioritzar i escollir les actuacions a realitzar de protecció, neteja i senyalització dels 
indrets o elements del patrimoni històric del Pla de l’Estany es farà conjuntament amb 
l’Ajuntament i les entitats interessades, 
 
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: 
 
 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el Centre 

d’Estudis Comarcals de Banyoles, el Centre Excursionista de Banyoles i els Ajuntaments de la 

Comarca per a la realització d’actuacions de protecció, neteja i senyalització d’elements del 

patrimoni històric del Pla de l’Estany. 

2.- Ratificar aquest Decret en el primer Ple que celebri la Corporació. 

El Sr. Alcalde comenta el conveni i explica que va donar un llistat de feines o treballs a realitzar 

a diferents indrets del municipi de Fontcoberta, tal i com s’havia quedat. Vist el llistat resulta que 

no són actuacions del tipus que aquest grup del Centre Excursionista de Banyoles realitzen. 

Exemple netejar uns camins que arriben a una font etc. Ja que no poden posar hi un rètol dient 

que ha estat realitzat per ells, ha de ser recuperació d’indrets. 

Vistos els antecedents, la Corporació, per unanimitat dels  Regidors assistents s’adopta l’acord 

següent:  

Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 102/2017 de data 11 d’octubre de 2017  proposat sobre el 

conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el Centre d’Estudis 

Comarcals de Banyoles, el Centre Excursionista de Banyoles i els Ajuntaments de la Comarca 

per a la realització d’actuacions de protecció, neteja i senyalització d’elements del patrimoni 

històric del Pla de l’Estany. 

 

 

6è.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ART. 8, 27 I 28 DELS 

ESTATUTS DE LES VIES VERDES DE GIRONA 

El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de caràcter 
associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter local 
i determina que el funcionament i l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci i per 
la normativa de règim local. 
 
En motiu de l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local (LRSAL), va esdevenir necessari modificar alguns aspectes dels 
estatuts, a fi d’adaptar-ne el contingut a l’esmentada norma; i per això va determinar-se 
l’Administració Pública a la que resta adscrit el Consorci i el seu règim orgànic, econòmic i 
financer, en acompliment de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, introduïda per la LRSAL. 
 
Igualment, l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, que regula el règim de separació dels membres 
del consorci administratiu i, quan això doni lloc a la seva dissolució, va comportar l’obligació 
d’adaptar els estatuts dels consorcis existents. 



 
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o dependent de la Diputació 
de Girona, va ser classificada per acord del Ple 23 de setembre de 2014, segons les previsions 
de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, redactada conforme a la indicada LRSAL. 
Tanmateix, l’acord referit va desenvolupar de forma parcial i en règim de provisionalitat la dita 
disposició, doncs atenia, exclusivament, al nombre de membres dels òrgans superiors de govern 
i d’administració del Consorci segons la previsió dels estatuts i en el marc dels límits establerts 
per a cada grup en el paràgraf quart de la pròpia disposició. 
 
Posteriorment, per acord plenari de la Diputació de 19 de gener de 2016, s’ha modificat la 
classificació anterior i el Consorci de les Vies Verdes, com a organisme depenent de la Diputació 
de Girona, ha quedat enquadrat en el grup 3; circumstància que afecta el nombre màxim de 
membres dels òrgans superior de govern o administració de l’ens, segons disposició addicional 
repetida i que, alhora, implica ajustar de nou les previsions contingudes als estatuts, mitjançant 
la corresponent modificació del seu article 8. 
 
Igualment, resulta pertinent aprofitar la modificació dels estatuts del Consorci, argumentada als 
paràgrafs precedents, per revisar altres preceptes—articles 27 i 28-, a fi de corregir i millorar la 
regulació que contenen. 
 
Vist que l’Assemblea General del Consorci ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del 
Consorci i ha aprovat la tramitació de l'expedient de modificació de manera centralitzada, es 
proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu, l’article 27 Autoritzacions 
i permisos i l’article 28 Trams urbans, que queden redactats com segueix: 
 

Article 8. Consell Executiu 
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent a 
tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals:  
• tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la Presidència 
(amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots). 
• cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació. 
 
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del seu titular, 
un altre diputat o diputada de l’Assemblea General ha d’ocupar la seva plaça al Consell 
Executiu. 
 
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per l’Assemblea 
General a proposta dels representants de cada zona. 
 
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les persones que 
ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció. 
 
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació durant la vigència 
del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir el que hagi de substituir-lo, a proposta 
dels i les representants de les zones corresponents i ha d’exercir el càrrec per completar 
el període de temps que li falti al seu antecessor o antecessora. 
 
Article 27. Autoritzacions i permisos 
1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci –en l’aprovació d’aquests Estatuts- l’atribució 
d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalització, d’ús i aprofitament en els trams no 
urbanitzables; a la resta de trams, tant en aspectes de viabilitat, com de senyalització i 
planejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol modificació que afecti el traçat 
de les vies verdes. 
 
Article 28. Trams urbans i trams compartits. 
1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada ajuntament, 



excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical referents ala via verda, que corresponen 
al Consorci. 
2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats queden sota la 
responsabilitat del Consorci, excepte el manteniment del ferm, que correspon a cada 
ajuntament. 
 

Segon. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin al·legacions i/o 
reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 
 
Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les Vies Verdes de 
Girona la realització, en nom de l’Ajuntament de Fontcoberta, dels tràmits d’informació pública 
de l’acord de modificació dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, 
amb la finalitat de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament al Consorci per 
a la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia per a la signatura de 
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord. 
 
 

 

7è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 9 

 

El Sr. Alcalde explica al Ple la modificació puntual del POUM núm. 9 per tal d’introduir el 

concepte de rompuda forestal en sòl no urbanitzable. 

En data 21 de desembre de 2016, es va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM 

núm. 9. Una vegada aprovada es varen demanar els corresponents informes per raó de llur 

competència sectorial als diferents organismes. 

Rebuts els informes corresponents i l’informe ambiental estratègic de la modificació, s’han 

d’introduir unes esmenes  a l’aprovació inicial de la modificació núm. 9, que l’Ajuntament Ple va 

aprovar en data 21 de desembre. 

Per tots aquests canvis, d’acord amb els informes jurídic i tècnic, i havent de modificar 

l’aprovació inicial, es creu convenient aprovar de nou inicialment la modificació del POUM 

núm.9, i per tant es proposa: 

1.- Deixar sense efecte l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 de data 21 de 

desembre de 2017. 

2.- Aprovar inicialment la modificació núm. 9 del POUM de Fontcoberta, d’acord amb l’informe 

ambiental estratègic.   

3.- Exposar al públic l’esmentada modificació durant el termini d’un mes, mitjançant anuncis en 

el BOP, a un dels diaris de major divulgació i a la pàgina web de l’Ajuntament de Fontcoberta. 

4.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà els corresponents informes per raó 

de llur competència sectorial. 

_ medi Ambient 

-Agència Catalana de l’Aigua 

- Agricultura 

- Institut Geològic 

- Cultura 



- Direcció general d’Aviació Civil, per afectació de servituds aèries (Ministerio de Fomento).  

5.- Concedir  audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el municipi de 

Fontcoberta.  

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

8è.- PRECS I PREGUNTES 

Arribat el punt de precs i preguntes  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 trenta minuts. En dono fe.  
 
  Vist i Plau                                                                                

L’Alcalde                                                                                        La Secretària 

 

 

Joan Estarriola Vilardell                                                                 Maria Grau Pagès 

 

 

 

 

 


