
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 26 de setembre 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 juliol 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.78  a la 
108/2016 . 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 del servei del Joc i Espectacles sobre l’activitat del joc de la quina 
per les festes nadalenques. 

- Escrit de la Diputació de Girona en el que ens comuniquen la concessió 
d’una subvenció de 3.550,00 euros per a la tanca del camp de futbol 
municipal. 

- Escrit de la Diputació de Girona en el que comuniquen l’acord pres per 
l’entitat sobre la proposta de derogació del RD 1004/2015 que regula el 
procediment per l’adquisició de la nacionalitat espanyola. 

- Escrit de Prodaisa sobre les lectures dels comptadors d’aigua i 
facturacions als abonats durant el segon trimestre 2016. 

- Autorització d’una intervenció arqueològica preventiva a Roca Foradada 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

- Des de l’Alcaldia de Banyoles adjunten el dossier tècnic de Destinació 
Turística Esportiva. 

- Escrit de Trànsit en el que comuniquen que el mes de setembre hi ha dos 
esdeveniments el 1r dia Europeu sense víctimes de Trànsit i el dia sense 
cotxes. 

- Escrit de la Direcció General d’Administració Local en el que comuniquen 
la subvenció de les compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments 
per què abonin retribucions a determinats càrrecs electes per a l’any 2016, 
per un import de 13.129,32 €. 

- Escrit de l’Àrea d’Innovació i Anàlisis de l’Ocupació Pública de la 
Generalitat de Catalunya en el que agraeixen la col·laboració de la 
informació de la vostra entitat. 

- Escrit de la Diputació de Girona  en el que ofereixen assistència tècnica, 
jurídica i financera per a millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic exterior, en el programa “Beenergi”. 

- Escrit de la Direcció General d’Administració Local en el que ofereixen 
assessorament per elaborar el projecte de bandera del municipi. 

- Escrit de la Diputació de Girona en el que comuniquen que hi ha vigent un 
conveni perquè els municipis de la demarcació de Girona puguin disposar 
de l’equip d’experts del SECOT(Voluntariat Sènior d’Orientació 
Empresarial). 

Seguidament el Sr. Alcalde dóna les següents informacions al Ple. 
 
1.- De l’obra de col·locació de panots que es segueix fent a la Zona nova de 
Melianta. Ara al Passeig Galceran de Cartellà. El personal que es va contractar 
per aquest treball puntual finirà el contracte el mes de desembre. 
Que es farà un bony davant la llar d’infants i l’objectiu és continuar-lo amb el  
 mateix  nivell fins a la Plaça dels Remences. Ara es farà fins on hi ha habitatges, 
i l’obra l’executarà l’empresa de Construccions Fusté SA. 
 



2.- S’ha fet inventari de les voreres que hi falten panots a la part d’urbanització 
antiga. Es donarà l’opció de que es sol·liciti els metres de panots necessaris de 
cada habitatge a l’Ajuntament de manera gratuïta, i el propietari hi posi el treball. 
S’intentarà que el 2017, a totes les voreres de la urbanització hi hagi panots. 
 
3.- També s’ha fet un inventari de les tanques i arbres que sobresurten a la vorera 
i que envaeixen la via pública. S’avisarà als que viuen als corresponents 
habitatges perquè solucionin el problema, en cas contrari es farà des de 
l’Ajuntament a compte d’ells. 
 
4.- El Sr. Alcalde convida a tots els regidors a dos actes culturals que es faran a 
Fontcoberta. 
 

- La presentació a Can Jan de la Farrès d’un llibre de l’historiador Sr. Josep 
Mª Murià “ Els meus germans de Fontcoberta” i una conferència sobre els 
orígens i la història del tequila el proper dia 1 d’octubre. 
 

- El dia 9 d’octubre  a una visita per Melianta i la resta de veïnats de 
Fontcoberta, perquè la gent que ha vingut a viure fa poc al veïnat de 
Melianta, que són unes 300 persones a la nova zona, puguin conèixer la 
resta del municipi. En algun llocs es farà amb representacions teatrals. 

- El proper mes de març es farà el mateix per conèixer Vilavenut i els seus 
veïnats. 

    
 
4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2015 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que els estats i comptes anuals de l’exercici 
2015 van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual 
va emetre dictamen favorable el dia 10 d’agost de 2016. 
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
159 del dia 22 d’agost de 2016, 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 
2015. 
2.- Enviar l’expedient del Compte General de l’exercici 2015 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 s’aprova per 5 vots a favor i 4 en blanc. 
 
El regidor Sr. Lluís Freixa comenta que no poden votar a favor perquè no han 
participat en el comptes.  
 



 
 
 
5è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE 
“ESTABILITZACIÓ D’UN TALÚS AL CLOT DE MELIANTA”. 
 
El projecte d’Estabilització d’un talús al Clot de Melianta, aprovat inicialment en 
data 25 de juliol de 2016, ha estat exposat al públic en el BOP núm. 148 de data 
4 d’agost de 2016, i a la pàg. web de l’Ajuntament, sense que s’hagi presentat 
cap mena de reclamació ni al·legació. 
Així doncs es proposa: 
 
1.-  Aprovar definitivament el projecte “D’Estabilització d’un talús al Clot de 
Melianta”, amb un pressupost d’execució per contracte de 173.640,66 euros, 
d’acord amb el que determina l’art. 37 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals.  
 

2.- Publicar al BOP l’acord d’aprovació definitiva del projecte d’acord amb el 

que determina l’art. 38 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 

locals. 

Pren la paraula el Regidor Sr. Lluís Freixa i diu que en el Ple passat ja varen 

demanar que s’hauria de restaurar tot el Clot de Melianta, i pregunta si s’ha fet 

alguna cosa? 

El Sr. Alcalde contesta que la restauració del Clot de Melianta s’ha de dividir en 

tres fases. 

La primera era la de desbrossar i treure tots els arbres i pins deixant només els 

roures i les alzines. Fase ja feta. 

La segona  era un estudi per part dels tècnics de l’ACA, que per cert de tècnics 

n’hi ha passat de totes les àrees, de l’ACA, de Governació, del Consell 

Comarcal. . .i s’ha parlat de fer una escullera, dues una de vegetal etc Des de 

l’ACA es va demanar de fer un geotècnic i ja s’ha fet, amb el resultat de que hi 

ha uns 17 m de fondària on no hi ha pedra, és sorra.  

S’està esperant l’informe de l’ACA, des de finals de juny, que és a qui 

corresponen les lleres i encara no el tenim. 

La tercera fase seria la de plantació de l’arbrat consolidació i finalització de 

l’obra. 

També es va parlar i pactar verbalment que rebríem una subvenció de l’import 

del 90%. 

El Sr. Lluís Freixa demana al Sr. Alcalde que insisteixi i demani l’informe a 

l’ACA. 

El Sr. Alcalde diu que demà té reunió a la Diputació i anirà a trobar los i insistirà 

en aquest tema. 



 

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat. 

 

6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ DE 

RECOLLIDA I MANTENIMENT DE GOSSOS ABANDONATS O PERDUTS A 

LA COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY. 

 

 

El vigent Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per decret 

legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, disposa que correspon als ajuntaments o, si 

s’escau, a les entitats supramunicipals, la recollida d’animals abandonats o 

perduts. 

Atès que el Consell Comarcal del Pla de l’Estany disposa de les instal·lacions 

adequades per a la prestació del servei esmentat dins l’equipament de 

l’abocador comarcal al municipi de Banyoles. 

Considerant convenient la delegació de les funcions de recollida i manteniment 

de gossos abandonats o perduts al Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

Essent conforme a dret aquesta delegació en virtut del que estableix l’article 25 

i 28 del decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós e la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i de l’article 9.1 i 9.4 del 

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, es proposa l’adopció dels següents 

acords: 

 

- Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany la gestió de la 

recollida i manteniment de gossos abandonats o perduts al municipi. 

- Segon.- Aprovar el Conveni de delegació on s’estableixin les condicions 

d’aquest servei que es delega. 

 

Es sotmet la proposta a votació i el regidor Sr. Lluís Freixa comenta que hi 

votaran a favor, però que volen saber el punt núm. 3 del conveni de quin import 

seran les despeses a càrrec dels ajuntaments. 

El Sr. Alcalde contesta que ho preguntarà i li donarà resposta. 

Així s’ aprova la proposta per unanimitat. 

 

 

 



 

7è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI SOBRE UNA CESSIÓ 

GRATUÏTA D’UNA FRANJA DE TERRENY A LA PLATJA D’ESPOLLA. 

El Sr. Alcalde explica el Ple que la companyia mercantil Fincas Espolla 1994 SL és 

propietària d’unes finques ubicades al paratge de’Espolla, que té la protecció de Pla 

Especial d’Interès natural, espai integrat en el del Consorci de l’Estany, entitat formada 

pels ajuntaments de Banyoles, Porqueres i Fontcoberta, qui té com a missió vetllar per 

la conservació i preservació dels espais protegits de la zona lacustre del Pla de l’Estany. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fontcoberta determina que les indicades 

finques estan qualificades com a sistema d’espais lliures (claus 1.1), zona de protecció 

(clau 14) pel que de conformitat amb els articles 213 i següents les franges de les finques 

corresponents a la clau 1.1 considera que corresponen al parc de l’entorn de la Platja 

d’Espolla que serà de titularitat pública. 

III.- L’Ajuntament de Fontcoberta amb la voluntat de preservar i promoure la seva 

protecció i coneixement té la voluntat d’habilitar una franja perimetral a l’entorn de la 

Platja d’Espolla, que permeti envoltar-ho de manera lliure i a peu. 

IV.- Per tal de que aquesta franja a tocar la Platja sigui possible, cal afectar les descrites 

finques titularitat de Fincas Espolla 1994, S.L.en les següents Superficies:  

 

- Finca Registral 338-N, Polígon 1, Parcel·la 20: 315 m2 (63 ml x 5 d’amplada). 
- Finca Registral 829-N, Polígon 1, Parcel·la 21: 225 m2 (45 ml x 5 d’amplada). 
- Finca Registral 490-N, Polígon 1, Parcel·la 22: 190 m2 (38 ml x 5 d’amplada).  

 

IV.- És interès de l’Ajuntament de Fontcoberta el d’adquirir franges de les tres finques 

descrites a l’exponent I en relació a les que Fincas Espolla 1994, S.L. està disposada a 

cedir-les gratuïtament en favor del Consistori per tal de ser destinades de forma 

vinculant a sistema d’espais lliures, d’acord amb el POUM.  

 

V.- En agraïment a aquesta cessió, l’Ajuntament es compromet a: 

  

- Executar una tanca cinegètica entre el pas cedit i les propietats dels germans 
Casellas. 

- Mantenir neta el pas cedit. 
- Impedir el pas de vehicles amb motor. 
- Posar a el mirador el nom de: “ Mirador d’en Xicu” 

  

Essent així les coses, i a fi de que l’Ajuntament de Fontcoberta disposi dels terrenys del 

seu interès, s’ha cregut necessari regular a través d’aquest conveni el compliment de 

les diferents obligacions que afecten aquestes propietats.  

 

Per tot això es proposa: 



1.-Aprovar el conveni entre Fincas Espolla 1994 SL i l’Ajuntament de Fontcoberta per a 

la cessió gratuïta d’una fracció de tres finques per tal de ser destinades a habilitar una 

franja perimetral a l’entorn de la Platja d’Espolla. 

2.- Facultar a l’Alcalde Sr. Joan Estarriola Vilardell per a signar tota la documentació 

necessària per a l’adquisició de les porcions de terreny, cedides per la propietària 

Finques Espolla 1994 SL.  

D’acord amb el que disposa l’art. 104 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificada per la Llei 3/2012, 

de 22 de febrer, aquest document serà publicat, per ser objecte de consulta pública en 

el BOP de Girona dins el mes següent al de l’aprovació i la pàg. web de l’Ajuntament de 

Fontcoberta. 

El regidor Sr. Lluís Freixa comenta que ja en els anys 2004/2005 es varen iniciar 

converses amb el pare dels actuals propietaris però no va arribar a un acord, que el 

tema ha costat molt i molt lent. 

 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
 
 
 

8è.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER UNA ADMINISTRACIÓ SOCIALMENT 
RESPONSABLE 

 
El Ple de l’Ajuntament de Fontcoberta proposa aprovar la moció per una administració 
socialment responsable: 
 
La pobresa i l’exclusió social d’una part de la població és un fenomen estructural 
associat al nostre model econòmic, no exclusiu de temps de crisi. També creix el 
convenciment que ni l’estat ni el mercat, de forma aïllada, són capaços de fer front a 
aquestes problemàtiques. Tampoc el creixement econòmic és garantia de millora de les 
condicions de vida dels sectors socials més vulnerables sense que hi hagi una 
intervenció política redistributiva que l’acompanyi. 
L’Administració, i concretament les Administracions locals i supramunicipals, tenen i han 
de tenir un paper important pel que fa al manteniment de la cohesió social i a un 
repartiment el màxim equitatiu possible dels recursos públics, que permeti garantir una 
vida digna a tots els seus conciutadans. 
 
En aquest sentit les accions per garantir i promoure la cohesió social es podrien resumir 
en 3 punts bàsics: 

1. El comportament de l’administració en el seu dia a dia, pel que fa a la 
contractació de serveis externs i a les relacions que es teixeixen entre la 
direcció de les administracions, els seus treballadors directes i els 
treballadors de les empreses que els presten serveis. 

2. L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb situacions 
vulnerables, per garantir unes condicions de vida digna a totes elles. 

3. L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles empreses que li 
presten serveis sinó també respecte a totes les empreses del territori que 
gestiona, que tenen un important paper, com a agents econòmics, socials i 
mediambientals, i que formen el territori, tan social com geogràfic, que 
coneixem. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. El comportament de l’Administració en el seu dia a dia, pel que fa a la 
contractació de serveis externs i a les relacions que es teixeixen entre la 
direcció de les administracions, els seus treballadors directes i els 
treballadors de les empreses que els presten serveis. 

 

Entrant en detall: La integració d’aspectes socials en la contractació pública ha estat 
objecte, en els darrers anys, d’anàlisi i de regulació mitjançant instruments diversos, tant 
en l’àmbit comunitari, com en el de l’estat així, com  en l’àmbit més local. 
 
Així doncs, molts ajuntaments han anat incorporant, en la mesura que podien, clàusules 
socials i ambientals en els procediments de contractació. 
 
 
Pel que fa a la integració d’aquest tipus de clàusules en la definició de l’objecte del 
contracte, es preveu que els plecs de prescripcions tècniques es configurin tenint en 
compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, tal com es defineixen 
en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social que 
ha derogat, entre d’altres la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Aspectes 
aquests sobre els quals també posa especial èmfasi la Llei 26/2011, d’1 d’agost. 

 
En matèria de prohibicions de contractar, s’hi inclouen els delictes contra els drets de 
les persones treballadores; les infraccions greus en matèria d’integració laboral i 
d’igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat; les 
infraccions molt greus en matèria social —incloent-hi les infraccions en matèria de 
prevenció de riscos laborals i la manca d’afiliació a la Seguretat Social, com també 
l’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en matèria social en el 
contracte, si queden tipificades com a causa de resolució. 

 
Així mateix, es preveuen clàusules de preferència en l’adjudicació a igualtat de 
condicions amb les que siguin econòmicament més avantatjoses:  

 
1. A favor de les proposicions presentades per empreses que superen un 

determinat percentatge de persones treballadores amb discapacitat o dedicades 
específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació d'exclusió 
social 

2. A favor d’entitats sense ànim de lucre en contractes relatius a prestacions de 
caràcter social o assistencial. 

3. A favor d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just, en 
contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa 
de comerç just. 



 
D’altra banda, el TRLCSP fa possible la inclusió de condicions especials d’execució dels 
contractes, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i que s’indiquin en 
l’anunci de licitació i en el plec o en el contracte. Aquestes condicions poden fer 
referència a consideracions de tipus social, amb la finalitat de promoure l’ocupació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral; eliminar les 
desigualtats entre home i dona en el mercat laboral; combatre l’atur i afavorir la formació 
en el lloc de treball, altres finalitats que es puguin establir amb referència a l’estratègia 
coordinada per a l’ocupació o garantir el respecte dels drets laborals bàsics al llarg de 
la cadena de producció, i se’ls pot atribuir el caràcter d’obligacions contractuals 
essencials, a l’efecte que el seu incompliment sigui considerat causa de resolució del 
contracte. Així mateix, l’incompliment d’aquestes condicions pot comportar, si així s’ha 
previst en els plecs o el contracte, la imposició de penalitzacions i la consideració 
d’infracció greu en relació amb el que preveuen les prohibicions per contractar. 

 
El TRLCSP també regula la possibilitat que als plecs de clàusules s’obligui al nou 
adjudicatari a subrogar els treballadors de l’antic concessionari. Per últim, preveu una 
reserva de contractes a favor de centres especials de treball, en virtut de la qual es pot 
reservar la participació en els procediments d'adjudicació de contractes a aquests 
centres o reservar-ne l’execució en el marc de programes d'ocupació protegida quan, 
almenys el 70 % de les persones treballadores afectades, siguin persones amb un grau 
de discapacitat que, a causa de l’índole o la gravetat de les seves deficiències, no puguin 
exercir una activitat professional en condicions normals. 
 
Els ajuntaments no es poden mantenir al marge d’aquest context i amb la promoció de 
les  clàusules socials en les contractacions públiques, aspiren a avançar en l’articulació 
d’un mercat social de productes i serveis basat en criteris ètics, democràtics, ecològics  
i solidaris, com a eina en favor de la inserció per l’econòmic i de construcció de cohesió 
social. 
 
En segon lloc, les Administracions tenen un paper fonamental en la regulació de les 
relacions laborals que estableixen, en definitiva, les condicions de treball de la seva 
plantilla. Per aquest motiu, l’existència de meses de concertació social contínues en les 
quals participin els responsables de la direcció de les administracions i els representants 
dels treballadors escollits és fonamental. Igualment, el diàleg i la comunicació continus 
també han d’existir amb els representants dels treballadors de totes aquelles empreses 
que presten serveis a l’Administració. 
 
Així, l’Administració ha de posar en funcionament bones pràctiques en l’àmbit del diàleg 
o la concertació social, exercint com a model no només per als treballadors del sector 
públic sinó també per a la concertació social en l’àmbit privat, en resposta a la seva 
obligació tan de garantir unes condicions de treballs dignes com de trobar solucions i 
respostes consensuades i dialogades entre empreses i treballadors als conflictes que 
sorgeixin. 
 

2.- L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb situacions 
vulnerables, per garantir unes condicions de vida digna a totes elles. 

 
Malgrat que existeixen tímids senyals de millora, la crisi econòmica i social que fa més 
d’una dècada que suportem al nostre país ha tingut i té un fort impacte sobre les 
persones i la societat en general. 
 



Actualment, existeixen moltes iniciatives tan des de l’àmbit públic com des del món 
associatiu, com des de l’àmbit privat, que fan una tasca molt important 
d’acompanyament i suport d’aquells col·lectius en situacions més greus o més 
vulnerables. 
 
Les Administracions locals tenen un paper molt important pel que fa a decisions que 
tenen un impacte directe en l’economia familiar dels ciutadans a través de la regulació 
de les diverses taxes i preus públics que recapten en concepte del serveis que es 
presten a la ciutadania. 
 
 
 
En aquest sentit les Administracions, en molts casos, ja contemplen en les seves 
ordenances fiscals bonificacions i exempcions per a aquelles persones o famílies en 
situacions vulnerables per tal que puguin gaudir de determinats serveis, o que l’impacte 
de la recaptació municipal sigui menor a partir de determinats llindars de renda familiar 
o situacions familiars, socials o laborals concretes. 
 
 
3.- L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles empreses que li 
presten serveis sinó també respecte a totes les empreses del territori que 
gestiona, que tenen un important paper com a agents econòmics, socials i 
mediambientals i que formen el territori, tan social com geogràfic, que coneixem. 

 
Així mateix, les administracions no poden restar alienes a cap problemàtica laboral o 
empresarial que es desenvolupi en el seu territori, en la mesura de les seves capacitats, 
els Ajuntaments i Administracions supramunicipals, com a administracions locals més 
properes als ciutadans, han d’intercedir i acompanyar als ciutadans, treballadors, i 
empreses, en aquelles problemàtiques o conflictes que puguin sorgir. 
 
En aquest sentit, cal reafirmar l’aposta i el suport pel desenvolupament i el manteniment 
de les empreses del territori gironí, i desenvolupar una cultura de reconeixement públic 
per a la tasca que fan aquestes empreses. Cal, així mateix, promocionar la consciència 
que les empreses formen part de la realitat gironina i del municipi on estan ubicades, no 
les ha de moure només una política empresarial sinó també social, en tant que està 
clarament associat al manteniment i creació de llocs de treball, alhora que també té 
impactes importants en la mobilitat de les persones, el medi ambient i el 
desenvolupament de sistemes de consum sostenibles. 
 
Al mateix temps que el manteniment i creació d’activitat empresarial genera un ingressos 
directes i indirectes per a les Administracions que en èpoques com l’actual tenen una 
gran importància en els seus balanços econòmics. 
 
Per aquest motiu, cal que les administracions públiques desenvolupin estratègies 
comunes, més enllà de les fronteres del seu municipi o comarca, per tal de promoure 
l’aprofitament conjunt de les sinergies generades per les zones industrials, promovent 
la mancomunació de serveis entre administracions, polígons, zones industrials, i 
empreses que permetin una major eficiència en la utilització de recursos, però, que 
també generin dinàmiques positives a través de la suma d’esforços.  
 
És per això que el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Fontcoberta els següents: 
 



ACORDS 
 
En matèria de contractació pública: 
 
PRIMER.-  Incloure en els PCAP les clàusules socials que recull  la Guia per a les 
clàusules contractuals de caràcter social de la Junta Consultiva de Contractació 
administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Incorporar en tots els contractes públics una clàusula contractual de caràcter 
essencial, que estableixi que els licitadors, contractistes, subcontractistes, empreses 
filials o empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos 
fiscals, segons la llista de països elaborada por las Institucions Europees o, en el seu 
defecte, pel govern espanyol o català, i que siguin considerades delictives, en els termes 
legalment establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la 
hisenda pública. 
 
TERCER.- Incloure en els PCAP, malgrat que l’empresa adjudicatària del servei pugui 
ser una empresa multiserveis, el compliment de les condicions laborals regulades en el 
conveni del sector d’àmbit provincial, català o estatal. 

 

 
Pel que fa a la protecció de les persones i col·lectius amb situacions vulnerables: 
 
QUART.- Seguir aplicant i estudiar noves fórmules, a través de les Ordenances Fiscals 
i de l’acció dels serveis socials i l’Ajuntament, per protegir aquelles persones o col·lectius 
més vulnerables o amb situacions de risc, com per exemple: persones en situació d’atur, 
famílies monoparentals o nombroses, jubilats, joves, famílies amb ingressos reduïts, 
desnonats, persones amb risc d’exclusió social, discapacitats, etcètera.  
 
En matèria de protecció de l’ocupació de qualitat i del teixit empresarial de les 
comarques gironines: 
 
CINQUÈ.- Mantenir, si cal, trobades de caràcter com a mínim anual amb els 
representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del 
municipi per tal d’analitzar plegats aquelles problemàtiques conjuntes, intentar prevenir-
les o tractar temes específics que sorgeixin en determinats sectors o territoris. 
 
SISÈ.- A través d’aquest espai de diàleg social del municipi, establir conjuntament amb 
la resta d’agents socials, els protocols d’intervenció i actuació en el cas d’empreses que 
es trobin en situació de crisi, com processos de deslocalització, ERO o tancament, amb 
la màxima urgència i al màxim nivell de responsabilitat, entre l’administració, la direcció 
de l’empresa i els representants dels treballadors per tal de propiciar les condicions 
necessàries per mantenir l’activitat i els llocs de treball.  
 
SETÈ.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i als seus grups polítics.  
 
 
Sotmesa la moció a votació és aprovada per unanimitat. 

 
 

9è.- MOCIÓ DE SUPORT INSTITUCIONAL PER A LA REFORMA HORÀRIA I 

ADHERIR-SE D’UN GRUP DE TREBALL ADSCRIT A PRESIDÈNCIA DE LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA. 



El Ple de l’Ajuntament de Fontcoberta proposa aprovar la moció per a la reforma 

horària i adhesió d’un grup de treball adscrit a la Presidència de la Diputació de 

Girona. 

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris 
fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el 
franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, 
especialment del sector dels serveis, i també sovint, de la cultura del presencialisme al  

 

treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris 
adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la 
competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les 
persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el 
manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca 
de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar 
i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de 
la societat en general. 

En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis 
dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la 
rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç de fer front a la 
complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 8 – 9 h a 
17 – 18 h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol 
– i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores 
per dinar a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19 
h o les 20 h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a 
partir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, 
afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura 
i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu 
s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el temps 
personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida 
quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a 
Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.  

Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels 
horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les necessitats 
d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos estudis de la Fundació 
Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) amb dades 
d’Eurostat mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre 
estats segons els models adoptats. Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i 
ara sembla que se’n pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en 
què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal 
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i 
consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada 
l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat, hauria de ser la 
norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici 
de que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per 
tant, excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals 
o de determinats col·lectius 

En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma horària, 
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la plataforma interlocutora 
en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris beneficiosos per a les 
institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis 
de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del 



coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les 
desigualtats. 

Per l’anteriorment exposat, el Ple per unanimitat, adopta els següents acords:  

 
 

 

 

 

 

Acords 
 
Primer.- MANIFESTAR el suport institucional amb l’adhesió de la Diputació de Girona 
a la Iniciativa per a la reforma horària. 
 
Segon.-  Adherir-se a  un grup de treball adscrit a la Presidència de la Diputació de 
Girona per analitzar els horaris de la Diputació de Girona i dels municipis que 
s’adhereixin, així com l’elaboració de propostes en la línia de la Iniciativa per a la reforma 
horària. 
 
Tercer.- Impulsar una estratègia de comunicació per donar a conèixer les propostes i 
mesures que proposa Iniciativa per a la reforma Horària en els ajuntaments. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a la presidenta i els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i als impulsors de la Iniciativa per a la reforma Horària.  
 

10è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY I ELS AJUNTAMENTS DE LA 

COMARCA PER AL  SERVEI DE PROFESSIONALS DE JOVENTUT COMPARTITS. 

 

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha presentat un conveni de col·laboració 

interadministrativa amb els ajuntaments de la comarca per al servei de professionals 

de joventut compartits, per tal de desplegar en l’àmbit territorial polítiques de joventut 

d’acord amb el Pla Nacional de Joventut. 

La vigència el conveni s’estableix fins el mes de desembre de 2016 i es prorrogarà 

automàticament per anualitats sempre i quan no hi hagi impediments per alguna de les 

parts i amb l’antel·lació  mínima d’un mes natural abans de la finalització del conveni. 

La durada màxima de vigència del Conveni serà com a màxim fins a 31 de desembre d 

2019. 

L’aportació econòmica es distribuirà en funció de la dedicació del professional a cada 

municipi. 

El Sr. Lluís Freixa pregunta si és el mateix tècnic que teníem fins ara. 

La Regidora Sra. Pilar Busquets diu que sí, que estava moltes hores a l’Ajuntament de 

Cornellà i que ara s’han repartit millor les hores amb altres ajuntaments. 

 

Es proposa: 



 

1.- Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa amb els ajuntaments de la 

comarca per al servei de professionals de joventut compartits. 

2.- Aplicar la despesa de 414,85 euros per aquest concepte a la partida 16.92.14301 

del vigent pressupost. 

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.  

 

 

11è.- PRECS I PREGUNTES 

Pren la paraula el regidor Sr. Albert Vergés i diu que ja ha començat la lliga de futbol i 

pregunta com està el tema de les casetes del camp de futbol municipal, ja que si es 

construïssin es deixaria d’hipotecar els vestidors del pavelló. 

El regidor d’esports Sr. Quim Costabella respon que es va parlar amb la junta de la 

Unió Esportiva Fontcoberta, i en principi creuen que no són necessàries, ja que si no hi 

ha més equips de futbol poden compartir els vestidors del pavelló, que amb bona 

voluntat és totalment compatible. 

El que sí han demanat és més reg. Ells ho prioritzen a les casetes. S’estan mirant 

pressupostos per instal·lar hi uns espersors petits. Seria de cares al pressupost de l 

‘any 2007, i s’intentaria trobar una subvenció per aquest concepte. 

Seguidament el Sr. Lluís Freixa diu que en el Ple passat va donar un llistat amb tota 

una sèrie de llums públics que no funcionaven, i pregunta com està el tema, ja que no 

s’ha solucionat. 

Respon el regidor de la via pública, Sr. Xavier cros i diu que únicament en queden 

algunes per arreglar, ja que s’ha analitzat el llistat hi ha algun lloc on voluntàriament no 

es fan funcionat tots els llums públics. 

Ara si els veïns avisen a l’Ajuntament que hi ha  llums públics que no funcionen, 

s’actua ràpid. 

 

A continuació el Sr. Lluís Freixa comenta que a la Ctra. de can Saraia hi havia un 

desperfecte i demana quina empresa l’ha arranjat. 

El Sr. Alcalde contesta que l’empresa Masdevall. 

El Sr. Freixa diu que hi ha deixat un munt de runa i que s’ha de treure, que és un lloc 

públic i no s’hi pot deixar. 

El Sr. Xavier Cros diu que ja està avisat i que ja la traurà. 

El Sr. Lluís Freixa comenta que al cantó de la nau de l’empresa Plafi en direcció a la 

granja d’en Salvans, s’hi a abocat runa com si es volgués fer un camí, ja que arriba 

fins al municipi de Porqueres. 

El Sr. Alcalde diu que ja anirà a mirar ho i avisarà als forestals que aixequin acta. 



 

I no havent-hi més assumptes a tractar ni més precs ni preguntes a formular, el Sr. 

Alcalde aixeca la sessió a les onze hores. Ho certifico. 

 

Vist i plau 

L’Alcalde                                                                                   La Secretària  


