
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EN  
DATA 29 DE MAIG DE 2017  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data:  29 de maig 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 27 de març 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. 35 a la 59/2017 . El 
Ple es dóna per assabentat. 
 
3r.- INFORMACIONS DE L’ALCALDIA I DEL DESPATX OFICIAL 
 
 

Es dóna compte al Ple de l’Informe trimestral corresponent al 1r trimestre, 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 1r 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. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna compte al Ple de l’última correspondència oficial 
rebuda, de la que cal destacar: 
 

- De Prodaisa resum de les lectures dels comptadors dels consums del 1r 
trimestre 2017. 

- De la Diputació de Girona Moció per l’elaboració d’un cens de cementiris i serveis 
funeraris a la demarcació de Girona i de suport a estudis de viabilitat de prestació 
pública. 

- De la Volta Ciclista a Catalunya un agraïment per la col·laboració de l’Ajuntament 
en l’organització de la 2ª etapa. 

- De l’Assessoria Pagès nota informativa sobre el canvi de criteri respecte al 
registre de la jornada diària de la plantilla. 

- Del Consell Comarcal ens comuniquen l’aprovació del conveni per el 
desenvolupament del Projecte Bus Nit. 

- Del Cap de Servei del Banc de Sang i Teixits a Girona i de la Cap de la Comarca 
informen de la 5ª Marató de Sang a Banyoles i el Pla de l’Estany a les 
instal·lacions del Club Natació Banyoles. 

- Del Sr. Ernest Costa agraïment al consistori pel recolzament perquè li fos 
concedida la Creu de Sant Jordi. 

- Del Departament d’Interior, Direcció General d’Administració de Seguretat en 
relació a garantir la seguretat dels ciutadans en revetlles i festes populars que es 
desenvolupen en recintes municipals.  

- Del Departament de Salut informació sobre la prevenció de triquinosi per consum 
de carn procedent d’animals de caça silvestre. 

 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les següents informacions: 

 
Vilavenut 
 
- Informa d’uns actes vandàlics a Vilavenut. S’han tallat uns arbres de la carretera 

de Vilavenut, just els de la sortida del poble i un del Parc de Salut. No s’ha pogut 
esbrinar qui ho ha comès. 

- S’instal·larà a l’aparcament de Vilavenut un altre centre de deixalleria  de 
reciclatge, atès que només hi ha un contenidor, i entre els veïns, el local social i 
les cases rurals no és suficient. 

- Continuant amb Vilavenut, la setmana passada el Sr. Alcalde va anar a parlar 
amb el responsable de carreteres i el va informar de que aviat es començarà 
l’eixamplament del pont de Mas Llovera, el de Garrumbert i el revolt de davant 
del cementiri municipal. Seguidament l’asfaltaran tota. I el que s’intentarà és que 
d’alguna manera s’ampliï el pont de Farga. 
També es licitarà l’eixamplament de Banyoles fins a Garrumbert i així 
pràcticament tota la carretera mesurarà els 6m reglamentaris.  
 
 
 
 



 
Piscina Municipal 
 

- La pavimentació de la Platja de la piscina, els vestidors i dutxes està tot gairebé 
acabat. 

-  
Can Jan de la Farrès 
 

- S’ha arranjat també l’esquerda que hi havia a Can Jan de la Farrès, s’ha tret els 
mostrador de l’entrada, s’ha arranjat la vitrina. Falta pintar ho. 
 

Ajuntament  de Fontcoberta 
 

- La intenció de l’equip de Govern era fer una remodelació a l’Ajuntament de 
Fontcoberta. 
Estudiada la remodelació amb els diferents tècnics es va arribar a la conclusió 
de que era pràcticament impossible la instal·lació d’un ascensor o bé una cadira 
amb plataforma a l’escala, per tal de que la gent impossibilitada pogués accedir 
a les oficines. Hi havia la possibilitat d’instal·lar un muntacàrregues al costat de 
l’actual sala de plens. Mentre s’estudiaven diferents formes i maneres va sorgir 
la possibilitat de traslladar l’Ajuntament a can Jan de la Farrès. Allà hi ha 
ascensor i deixant l’exposició de la Platja d’Espolla on està ara, queden unes 
sales molt grans per traslladar hi tot l’Ajuntament, arxiu inclòs, amb una sala de 
plens molt gran. El Sr. Alcalde comenta que particularment no li sembla bona 
idea però que no troba cap més motiu que el sentimental perquè l’Ajuntament es 
quedi on està actualment. 
Es comenta en aquest punt que Can Jan és el lloc més proper del nucli més 
habitat i els ciutadans de Fontcoberta, Vilavenut, Figaroles etc, que per anar a 
l’ajuntament necessiten el cotxe, fer algun km més no deu tenir massa 
importància.  
Per tant els comunica que si el pressupost del que s’hauria de canviar a Can Jan 
resulta viable proposarà fer una consulta al poble. 

 
Camp de Futbol 

 
- En relació al camp de Futbol Municipal, s’està acabant d’instal·lar el regadiu per 

tal de que en el mes d’agost l’equip ja hi pugui entrenar.  
 
Subvencions ACA 
 

- En la lectura dels Decrets s’ha donat compte de la sol·licitud a l’ACA de dues 
subvencions una per a l’execució d’una nova captació a Vilavenut i la 
rehabilitació del Pou del Camp a Fontcoberta, per tal de millorar la garantia de 
recursos, al disposar d’una única captació, i per definir i valorar les actuacions 
que caldrien executar pel rendiment del pou del Camp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 4t.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PROJECTES “PROJECTE 
D’ITINERARI CREACIÓ DEL PARC DE LA PLATJA D’ESPOLLA” I “INSTAL·LACIÓ 
DE CALDERA DE BIOMASSA”. 
 
 
 
Exposats al públic  mitjançant edictes al BOP, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la 
pàg. Web municipal els projectes de “Instal·lació d’una caldera i una xarxa de calor de 
Biomassa” i “Projecte d’Itinerari, Creació del Parc de la Platja d’Espolla”, sense que 
s’hagi presentat ni formulat cap mena d’al·legació, es proposa: 
 
“1.-  Aprovar definitivament els projectes “Projecte d’Itinerari, Creació del Parc de la 
Platja d’Espolla” i “Instal·lació d’una caldera i una xarxa de calor de biomassa”,  d’acord 
amb el que determina l’art. 37 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.  
 

2.- Publicar al BOP i a la pàgina web municipal 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 demana com es licitaran aquests projectes. 

El Sr. Alcalde contesta i diu que el projecte de la caldera de biomassa el licitarà la 

Diputació de Girona conjuntament amb altres, i el de la Platja d’Espolla el Consell 

Comarcal conjuntament amb els projectes de Banyoles i Porqueres en el marc del 

desenvolupament de plans del Foment Territorial del Turisme. 

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

    5è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL 

REFERÈNDUM  

El Sr. Alcalde pren la paraula i explica la proposta i manifesta la voluntat de que 

l’Ajuntament de Fontcoberta hi doni suport.  

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables 

arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del 

temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons 

d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures 

polítiques no el reconeguin així. 

 El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 

davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull 

la voluntat d’una gran majoria de la seva població. 

 Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el 

de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria 

de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un 

referèndum.  



Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 

mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació 

cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la 

societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 

constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 

Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de 

ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics 

i no per crear ne de nous o per agreujar els existents. 

 Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 

entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 

permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

 Per tot això : 

 Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques 

i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties 

justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat 

internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 

la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi 

sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 

expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 

han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. 

I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 

coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 

necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre 

les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 

manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi 

el seu futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de 

Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 

Per tot això, es proposa: 

1.- Manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 

2.- Subscriure el contingut del Manifest Pacte Nacional pel Referèndum. 

3.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI), a l’Associació catalana de Municipis (ACM) i al Govern Espanyol.” 

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



 

 

 

6è.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ART. 22 DE 

L’ATMG. 

 
 El Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, 
Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), va acordar aprovar la realització de les 
actuacions necessàries per a la modificació dels Estatuts d’aquest Consorci per a la 
seva adaptació a les recomanacions indicades en l’informe de control financer de la 
Intervenció de la Generalitat. 
  
A aquest respecte, l’informe de la Intervenció recomana que la titularitat dels títols de 
transport quedi recollit de forma expressa als Estatuts, de manera que la modificació 
queda redactada en els termes següents:  
 
Modificació de l’Article 22: Règim economicofinancer i patrimoni  
22.1 Els recursos econòmics amb els quals pot comptar el Consorci són:  
a) (...)  

h) El ingressos per la venda de títols integrats.  
 
(...)  
22.4 El Consorci té un patrimoni propi, adscrit a les seves finalitats, constituït pel 
conjunt de béns, drets i accions que li pertanyin i els que pugui adquirir, bé directament 
a través de la titularitat dels ingressos de tarifes de títols combinats, que es reparteixen 
posteriorment als operadors, o bé per afectació per part de les administracions 
consorciades.  
 
En el marc d’aquest procés de modificació dels Estatuts del Consorci, com a membres 
del consorci, de conformitat amb l’article 28 dels Estatuts de l’ATMG, , es proposa: 
 
Ratificar la modificació estatutària de l’art. 22 del Estatuts de l’ATMG  
 

Modificació de l’Article 22: Règim economicofinancer i patrimoni  
22.1 Els recursos econòmics amb els quals pot comptar el Consorci són:  
a) (...)  

h) El ingressos per la venda de títols integrats.  
 
(...)  
22.4 El Consorci té un patrimoni propi, adscrit a les seves finalitats, constituït 
pel conjunt de béns, drets i accions que li pertanyin i els que pugui adquirir, bé 
directament a través de la titularitat dels ingressos de tarifes de títols 
combinats, que es reparteixen posteriorment als operadors, o bé per afectació 
per part de les administracions consorciades. 
  

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

 

 

 



 

 

 

7è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ “PER UNA COMARCA 
DESMILITARITZADA”  
 

 

Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de 

seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que 

els afecten. La creació d’un nou Estat per Catalunya esdevindrà una oportunitat històrica 

que per plantejar un model de seguretat i de defensa, que serveixi, fins i tot, de model 

per a d’altres estats de l’entorn. 

 

Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i 

dialogant a favor de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat sovint de 

maneres diferents, en molts diversos àmbits, i també, en pronunciaments institucionals 

del nostre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de les Nacions Unides 

l’any 1971, reafirmant la seva identitat catalana i la de Catalunya com a nació de pau. 

 

En les darreres dècades, s’han mantingut en la lluita no-violenta de l’Assemblea de 

Catalunya i de la Marxa de la Llibertat, inspirades, entre d’altres, per Lluís Mª Xirinacs, 

en els nostres dies, s’han expressat en multitudinàries mobilitzacions pacífiques, com 

Volem l’Estatut de 1977, Campanya de No a l’OTAN en Referèndum de 1986 (en què 

Catalunya va dir NO majoritàriament), Aturem la Guerra de l’Iraq 2003, pel Dret de 

Decidir de consultes sobre la independència o les manifestacions independentistes dels 

últims cinc anys. El poble català ha preservat la seva identitat, tot descartant la violència 

per a la seva afirmació nacional i mostrant respecte cap a altres pobles, cultures, 

llengües i identitats. 

El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els valors de diàleg 

i de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com a propis. Els 

mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir aquests valors que 

prefiguren els fonaments i característiques del nou estat. 

El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003: 

“Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el 

compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la no-

violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels infants; la promoció 

del desenvolupament socioeconòmic i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció 

de la seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi natural 

de les generacions presents i futures; el respecte dels drets dels infants;la promoció del 

desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció dels desequilibris 

econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la seguretat global i el 

desarmament progressiu, l’esforç per a protegir el medi natural de les generacions 

presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de les 



dones i els homes, i l’eliminació de les formes de racisme; xenofòbia i actes 

d’intolerància.  

Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la solidaritat 

internacionals. Des d’expressions de la solidaritat concretes en molts conflictes i crisis, 

fins a la pràctica d’opcions per la pau, com l’objecció de consciència al servei militar, la 

insubmissió o l’objecció fiscal, entre altres. En aquest sentit, Catalunya es vol sumar als 

països impulsors i capdavanters de noves polítiques que ajudin a construir una societat 

en pau i es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte de substituir la cultura 

de la violència per la cultura de la pau (De la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de 

pau).” 

Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les 

nostres institucions, ens trobem amb la realitat que durant els últims anys, el nombre 

d’efectius militars a Catalunya no han parat d’augmentar (663 efectius més l’any 2015).  

S’han incrementat les maniobres militars amb armes de foc reals en territori civil català, 

o la presència militar en espais educatius, formatius i d’oci s’han intensificat. Enguany, 

el Ministeri de Defensa va programar divuit activitats a tot Catalunya per celebrar el Dia 

de les Forces Armades, sis més que les que van haver-hi el 2015. 

L’activitat militar posa en perill la integritat de les persones que viuen i treballen a la 

zona, així com la de visitants, excursionistes, i el patrimoni d’interès cultural de la zona. 

Degut a les pràctiques d’artilleria i maniobres militars, sovint es declaren incendis 

forestals difícils d’apagar degut al perill que generen els artefactes que resten per 

detonar, i obliga als mitjans aeris i terrestres a fer esforços considerables. 

El Sr. Alcalde manifesta que s’ha d’impulsar una nova cultura de la Pau i atesa la 

proposta, és aprovada per unanimitat, i s’acorda: 

1.- Fer arribar a les instàncies militars competents la petició que cessin les maniobres 

militars en espais no estrictament militars.  

2.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Parlament de Catalunya, a la delegació del 

Ministeri de Defensa a Catalunya i a la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona. 

 

  8è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI BUS NIT 2017 

 

L’any 2006 a la comarca del Pla de l’Estany es van enfortir i consolidar les polítiques de 

joventut engegades en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, mitjançant el 

Pla Comarcal i el desenvolupament de vuit Plans Locals de Joventut. 

Es van engegar una sèrie de projectes juvenils, entre ells, l’anomenat “Projecte Bus Nit” 

Aquest any 2017 tots els ajuntaments de la comarca han manifestat la voluntat que el 

Consell Comarcal del Pla de l’estany continuï realitzant el Projecte Bus Nit dins el marc 

de les polítiques de joventut que contempla el Pla nacional de Joventut. 

Per tot això es proposa: 

1.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’estany i 

els ajuntaments de la Comarca, per al desenvolupament del projecte Bus Nit, per aquest 

any 2017. 



2.- L’aportació econòmica del ajuntaments al Consell Comarcal anirà distribuïda en 

funció del nombre de places que ocupin els joves de cada municipi segons les previsions 

fetes. Fontcoberta (197,71 €). 

Un cop realitzat el servei es comunicarà la liquidació corresponent.  

3.- Establir la vigència d’aquest conveni des del dia 1 de gener a 31 de desembre de 

2017 i que es prorrogarà automàticament per anualitats si cap de les parts o denúncia 

amb un màxim de quatre anualitats (31 de desembre de 2020) 

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

 
 9è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ  INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL PLA DE L’ESTANY I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PEL SERVEI DE 
PROFESSIONALS DE JOVENTUT COMPARTITS. 
 
El 17 d’agost de 2016 es va aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa 
entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments de la Comarca pel 
servei de professionals de joventut compartits. 
 
Atès que finalitzada la vigència del conveni, no hi ha hagut cap denúncia expressa, i 
per tant el conveni queda prorrogat automàticament. 
El Sr. Alcalde manifesta que s’ha de felicitar a la regidora representant de Fontcoberta 
al Consell Comarcal que ha treballat molt per tal de que el repartiment d’hores i 
pressupost del tècnic de joventut fos proporcional a tots els ajuntaments. 
 
Per tot això es proposa: 
 
Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració administrativa entre el Consell Comarcal 
i els ajuntaments de la comarca per al servei de professionals de joventut compartits. 
 
Aprovar l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Fontcoberta per l’exercici 2017, que  
és de 622,28 euros. 
 
Sotmesa la proposta a votació,  és aprovada per unanimitat. 
 

10è.--MOCIÓ REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A 

L’ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I 

L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS PRIORITÀRIES 

 

L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió 

dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri entre 

ingressos i despeses no financers, va suposar una forta restricció en els primers anys 

de consolidació dels comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del 

pagament d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució 

que posava els interessos dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una 

vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els ajuntament 

es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita l’increment dels 



pressupostos municipals al creixement de l’economia en termes de PIB, malgrat que la 

pròpia evolució de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que podrien ser 

retornats a la ciutadania. 

Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta 

norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic 

per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en 

termes de PIB no s’ha vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de 

manera que els ajuntaments hem de seguir aportant recursos per donar resposta a les 

nombroses necessitats socials existents, així com a la implementació de polítiques de 

foment de l’ocupació i l’activitat econòmica. 

D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense 

considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells 

d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats 

autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però 

a la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa provoca que acumulin superàvits 

estructurals que després serveixen per compensar l’incompliment dels objectius de 

dèficit del propi Estat espanyol. 

La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius 

acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé 

tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va ser 

7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc darrers 

exercicis és gairebé de 26.000 milions. 

El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell de 

Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, 

conservant només el petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb 

l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el 

pressupost, previsiblement al mes de juny. 

Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat pressupostària 

per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes han de 

ser proporcionades i coherents amb la situació econòmica de cada ajuntament. 

En aquest sentit, 

reivindiquem que els ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria 

d’endeutament i tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els 

seus superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de 

polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles 

inversions necessàries per al municipi. 

Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 milions 

d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 

Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu volum 

d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 

Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora 

canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per a 



destinar a inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per 

l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat. 

 

Per tot l’exposat, la Corporació per unanimitat adopta els següents: 

 

ACORDS 

Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments 

puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del 

pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment 

de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 

Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 

d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de 

tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en els 

càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, 

computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió. 

Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en 

forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les 

finances municipals. 

Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 

l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

 
En aquest moment el Sr. Alcalde presenta al Ple l’acord de col·laboració entre el CCPE, 
ajuntaments de la comarca, CECB i CEB per a la realització d’actuacions de protecció, 
neteja i senyalització d’elements del patrimoni històric del Pla de l’Estany.  
 
D’acord amb l’art. 47 del LRBRL  es vota la urgència del punt, i es aprovada per 
unanimitat dels nou membres que formen el Ple. 
 
11è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY, EL CENTRE D’ESTUDIS 
COMARCALS DE BANYOLES I EL CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES. 
 
Es debat en el Ple tots els punts de l’acord de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany, els ajuntaments de la comarca, el Centre d’Estudis Comarcal de 
Banyoles i el Centre Excursionista de Banyoles per a la realització d’actuacions de 
protecció, neteja i senyalització d’elements del patrimoni històric del Pla de l’Estany. 
 
Una vegada estudiat, per unanimitat s’acorda: 
 
1.- No donar conformitat al text. 
 2.- Que es modifiqui l’acord de col·laboració de tal manera que les  actuacions a realitzar 
les marquin prioritzin i escollin els ajuntaments. Una vegada fet això, que es faci 
conjuntament amb les entitats interessades l’actuació de protecció, neteja i senyalització 
dels indrets o elements. 



12.- PRECS I PREGUNTES 

Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Albert Vergés i comenta que després de 

parlar amb un veí que es va queixar dels mosquits en els embornals, va anar a mirar els 

embornals del veïnat de Melianta i va veure moltes larves de mosquit en tots, i pregunta 

si es farà alguna actuació? 

El regidor Sr. Xavier Cros diu que en parlarà amb el cap de la brigada per a fer  alguna 

actuació de desinfecció però els mosquits són imparables. 

El Sr. Alcalde pregunta si ha mirat tos els embornals i a tots hi ha el mateix? 

El Sr. Vergés contesta que sí. 

Es debat el tema dels mosquits, la dificultat d’eradicar el mosquit tigre i com fer la neteja 

dels embornals. 

Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i pregunta si es fan canvis en 

l’enllumenat de la Ctra. de Fontcoberta? 

El Sr. Xavier Cros contesta que s’estan fent canvis a la cruïlla del C/Mn. Pere Campolier 

fins la cruïlla del C/Mare de Déu de la Font, però que no sap si ja s’ha fet tot. 

El Sr. Alcalde diu que cada any hi ha subvenció i els canvis de l’enllumenat es va fent 

segons la subvenció que s’atorga, que es va establir un protocol amb la tècnica Montse 

Quintana per anar-ho canviant tot. 

Que hi ha un projecte d’urbanització d’una part de la Ctra. de Fontcoberta i canvi de 

lluminàries, que s’intentarà licitar-lo abans de final d’any. 

El regidor Sr. Lluís Freixa comenta que les faroles ara fan poca llum i les bombetes estan 

posades de manera que entra la llum a les cases i no fa gairebé llum al carrer. 

El Sr. Alcalde diu que ho parlarà dimecres amb la tècnica. 

A continuació el Sr. Freixa pregunta si s’han modificat els preus del cadastre de rústica? 

El Sr. Alcalde contesta que no, però que ara tributen les granges i coberts agrícoles. 

Seguidament el Sr. Lluís Freixa pregunta quants pous tenim en el municipi de 

Fontcoberta? 

El Sr. Alcalde contesta que hi ha 4 pous + 1 de lloguer. Llavors explica al Ple que 

s’estudia la possibilitat de connectar els 2 dipòsits de Centenys i Melianta, mitjançant 

una subvenció de l’ACA. 

 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 


