
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA 30  DE GENER DE 2017  
  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 de Gener 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 les 
actes de les sessions celebrades els dies 28 de novembre i 21 de desembre de 
2016, que són aprovades per unanimitat. 
 
 
2n.- INFORMACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les resolucions d’alcaldia núm.127 a la 
136/2016 i de la 1 a la 10/2017. El Ple es dóna per assabentat. 
 
3r.- INFORMACIÓ 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: 



 
Es dóna compte al Ple de l’Informe trimestral corresponent al 4t 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 4t 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. 
 

- Escrit des de l’Ajuntament de Cornellà del Terri en el que informen del termini 
d’audiència per l’aprovació d’una modificació del POUM del municipi. 

- Certificació de l’acord de Ple de l’Ajuntament de Cornellà del Terri pel qual 
s’aprova la moció conjunta dels grups municipals de suport als encausats pel 9N. 

- Escrit del Sr. Lluís Barjau en el que fa donació a la biblioteca municipal dels 
fascicles de recull de Poesia escrita per ell. ( El Sr. Alcalde diu que li donarà les 
gràcies per aquests donació). 

- -Des de la marató de TV3 2016 envien diploma acreditatiu de la col·laboració de 
l’Ajuntament de Fontcoberta a la Marató 2016 dedicada a l’ictus, lesions 
medul·lars i cerebrals traumàtiques. 

- Escrit de Dipsalut informant sobre la dinamització dels parcs de salut. 
- Escrit de l’Institut Cartogràfic de Catalunya en el que posen a disposició dels 

ajuntaments el servidor de mapes amb el planejament urbanístic de Fontcoberta. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde dóna compte al Ple de les següents informacions: 
 

- Des de la Diputació de Girona s’està preparant un projecte global per eixamplar 
i asfaltar la Ctra. de Vilavenut. Des de Puigpalter al poble de Vilavenut. 
 

- El PUOSC 2017 no s’ha convocat i l’Ajuntament de Fontcoberta hi tenia inclosa 
l’obra  “Arranjament i urbanització de la Ctra. de Fontcoberta” i s’haurà de 
sol·licitar una subvenció a l’Excma. Diputació de Girona. Per tant segons la 
subvenció que s’atorgui segurament que l’obra s’haurà d’executar en dues fases. 
 

- L’obra del Clot de Melianta ens han dit que l’escullera ha  ser més petita i senzilla 
i segurament  s’ubicarà on hi havia l’antiga depuradora. No es seguirà el projecte 
aprovat per la Corporació. 
 

- Que el Sr. Jaume Colomer ha escrit un llibre en relació als 1.100 anys de la 
parròquia de Fontcoberta, i la presentació es faria o bé per la Festa del Roser o 
per la Festa Major. 
       

- Que s’han fet dues reunions amb les brigades de Voluntaris, una a Vilavenut i 
una a Fontcoberta per explicar les actuacions previstes i que des del Consell 
Comarcal en gestionaran una part. 
Que aquest any es treballarà per objectius no per mesos. 
 
 
 
 
 



 
Que a la urbanització de Melianta s’ha de posar ordre amb les tanques vegetals. 
Es donarà un termini per arranjar-les per tal de que no sobresurtin al carrer. Si 
acabat el termini no s’ha fet, l’Ajuntament actuarà d’ofici i repercutirà les costes 
al propietari. 

- També s’ha de posar ordre als grans arbres de dintre els jardins d’alguns 
habitatges. Arbres que ja hi eren abans de la urbanització i són un perill, ja que 
aixequen les voreres i els carrers i també per si caiguessin per causes 
climatològiques. 
Per tal d’eliminar los l’Ajuntament informarà i  proposarà, als veïns que en tenen 
i tinguin intenció de treure’ls, com es coordinaran els treballs i el cost d’aquest. 
 Una altre tema que també s’ha d’ordenar és acabar de posar panots als carrers 
de la zona vella de la urbanització de Melianta. Es tornarà fer com anys enrere 
l’Ajuntament proporcionarà els panots i els propietaris dels habitatges on hi ha 
les voreres sense panots hi posaran la feina i material. 

- També informar que l’última escultura de la Platja d’Espolla ja està enllestida. 
- Comunicar-vos que s’hauria d’incentivar el mercat setmanal, ja que no hi ha 

parades. Hi ha gent que s’ha queixat d’això, però el problema és que al mercat 
de Melianta hi va molt poca gent. 

-  
 
4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOM D’UN TRAM DE LA CONTINUACIÓ DEL 
C/GARRUMBERT DE MELIANTA. 
 
La numeració del C/Garrumbert s’inicia a la cruïlla amb el C/MN. Pere Campolier cap a 
l’est. Les parcel·les situades a l’oest d’aquesta cruïlla estan sense numeració concreta 
ni correcte. 
Essent la situació d’aquest tram un problema pels veïns que hi habiten i pel servei de 
correus, s’ha optat per una solució que és la de proposar un nou nom per aquest tram. 
La proposta del nou nom és el de Passatge de Garrumbert.  
Així es solucionaria la problemàtica en la correcta senyalització de varies parcel·les del 
municipi. 
Consultada la modificació d’aquest tram de carrer al cadastre, no hi veuen cap 
inconvenient.  
Els informes de secretaria i serveis tècnics són  favorables a la modificació del nom en 
aquest tram de carrer. 
 
 
Per aquest motiu es proposa: 
 
1.- Aprovar la proposta d’anomenar PASSATGE GARRUMBERT al tram de carrer de la 
cruïlla del C/Garrumbert amb el C/Mn: Pere Campolier. 
 
2.- Exposar al públic l’acord durant el termini de 30 dies ,per tal de que el interessats 
puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. 
 
3.-En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el nou nom de Passatge Garrumbert 
al tram del carrer cruïlla del C/Garrumbert amb el C/Mn. Pere Campolier es considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord. 

 
Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i demana si s’ha parlat amb els veïns. 
El Sr. Alcalde contesta que no, però creu que aquesta solució és la millor, i que ja hi 
parlarà atès que en aquests moment hi ha pocs veïns que hi visquin.  
 
 



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

 5è.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A DE L’ACORD PER A SOL·LICITAR EL GUARDÓ DE 

LA CREU DE SANT JORDI DE LA GENERALITAT 2017 PER AL SR. ERNEST 

COSTA SAVOIA. 

El Sr. Alcalde explica des de l’Ajuntament de Fontcoberta es va iniciar la proposta de  

sol·licitar a la Generalitat de Catalunya  el guardó de la Creu de Sant Jordi 2017, per al 

Sr. Ernest Costa Savoia atesos els mèrits que l’acrediten com a escriptor, comunicador 

i magnífic fotògraf pels treballs fets per a la recuperació del patrimoni i memòria històrica 

així com  pels treballs de toponímia fets arreu de Catalunya. 

Exposada aquesta iniciativa a una reunió d’alcaldes en el Consell Comarcal, es va 

acordar que l’expedient es tramités des del Consell Comarcal del Pla de l’Estany amb 

l’adhesió dels ajuntaments de la comarca i  es traslladés l’acord a la Generalitat de 

Catalunya. 

Informa que també s’hi han adherit el Centre d’Estudis Comarcals, el Centre 

Excursionista i el Foment de la Sardana de Banyoles. 

Per aquest motiu es proposa: 

Adherir-nos a l’acord pres pel Consell Comarcal del Pla de l‘Estany de sol·licitar a la 

Generalitat de Catalunya la Creu de Sant Jordi 2017 pel Sr. Ernest Costa i Savoia de 

Fontcoberta. 

Sotmesa la proposta a votació , és aprovada per  unanimitat. 
 
 

6è.- ANUL·LACIÓ ACORD  DEL PLE, ADOPTAT EN LA SESSIÓ DE DATA 
26.09.16 EN EL QUE S’APROVAVA EL CONVENI URBANÍSTIC AMB FINCAS 
ESPOLLA 1994 SL 
 

El Sr. Alcalde explica que en data 26 de setembre de 2017 en sessió ordinària 

de l’Ajuntament Ple, es va 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. 

La signatura del conveni no s’ha portat a terme atès que s’ha tingut coneixement que 

les finques registrals que havien de ser destinades a habilitar una franja perimetral a 

l’entorn de la Platja d’Espolla no eren de ple domini de la mercantil Fincas Espolla 1994 

SL, sinó que en totes elles hi ha un segon cotitular, i a més cap de les tres finques està 

lliure de càrregues. 

Atès l’informe jurídic elaborat i presentat per aquest tema i  

Atesa aquesta manca de validesa del conveni urbanístic aprovat- però no signat ni 

publicat, i d’acord amb l’art. 102.1 de la LRJPAC s’ha de procedir a anul·lar l’acord de 

Ple adoptat en la sessió de data 26.09.2016. 

Per tots aquests motius, es proposa: 

- Anul·lar l’acord pres per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària 

del dia 26 de setembre de 2016, per la manca de validesa del conveni urbanístic 



aprovat 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. 

Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i demana que val l’expropiació? El Sr. Alcalde 

diu que segons una primera valoració estimativa uns 30.000,00 euros aproximadament. 

Que a més segons la Llei de Lleres no pot privar el pas, s’han de deixar 5 m, i que 

l’important és deixar un pas i garantir que en un moment determinat si ha de passar una 

ambulància no hi tingui problemes.   

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

 

  7.-  APROVACIÓ INICIACIÓ EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ PER TAL D’ADQUIRIR 

LES  FRANGES DE TERRENYS NECESSÀRIES DE LES FINQUES REGISTRALS 

338,490  I 829 DE FONTCOBERTA. 

 

 Seguint amb el tema de la Platja d’Espolla i amb la finalitat de dur a terme l’execució 

del Parc de la Platja d’Espolla i atesa la qualificació urbanística de la finca com a sistema 

d’espais lliures, segons els articles 213 i 214 del POUM de Fontcoberta, 

Art. 213.-  “ Sota aquesta denominació s’inclou una franja de territori situada a l’entorn 

de la Platja d’Espolla que protegeix aquest indret per la seva banda sud i a l’est. La 

delimitació d’aquest espai i la seva incorporació al sistema d’espais lliures respon a la 

voluntat de protegir aquesta àrea, atenent al seu valor mediambiental i considerant la 

seva fragilitat, tot plantejant-hi actuacions positives per a millorar la seva qualitat 

paisatgística i ecològica”. 

 

Art. 214.- El Sòl qualificat com a Parc de l’Entorn de la Platja d’Espolla serà de titularitat 

pública. 

 

Per tot lo exposat es proposa: 

 

1.- Incoar expedient d’expropiació de béns i drets, per causa d’interés social i públic, 

dels terrenys qualificats com a sistema d’espais lliures, a la zona de la Platja d’Espolla, 

pel POUM del municipi. 

2.- Declarar la utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels esmentats terrenys per a 

l’execució del projecte de creació del parc de la Platja d’Espolla, de conformitat amb el 

previst a l’article 1 de la Llei d’expropiació forçosa. 

 3.- Aprovar d’acord amb el que preveu l’art. 17 de la Llei d’Expropiació forçosa de 16 

de desembre de 1954, la relació individualitzada dels bens a expropiar, que es desprèn 

de l’informe tècnic municipal. 

Finca registral 338, Polígon 1, Parcel·la 20: 315m2 

Finca Registral 829, Polígon 1, Parcel·la 21: 225 m2 

Finca Registral 490, Polígon 1, Parcel·la 22: 190 m2 

 

4.- Notificar individualment aquest acord als interessats fent els oferiments i 

advertiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d’Expropiació forçosa i 18 dels 

seu Reglament, relatius a la possibilitat d’aportar les dades necessàries per rectificar 



possibles errors, o oposar-se per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació dels 

béns afectats per l’expropiació. 

         8.-  MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE 

LA TAXA  DERIVADA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LLAR 

D'INFANTS. 

 

Pren la paraula la regidora Sra. Pilar Busquets i explica la modificació que es pretén 

de l l’Ordenança núm. 20 reguladora de la taxa derivada de la prestació dels servei 

municipal de la llar d’infants, que actualment en el seu art. núm 5. Sobre la quota 

tributària, diu el següent: 
 

Article 5 - Quota tributària 

 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa mensual per alumne, segons 

les següents tarifes: 

 Matrícula alumnes                                                   150,00 € 

Quota mensual servei Llar d’Infants                          170,00 € 

Quota de reserva, en cas de quedar vacants                                    60,00 € 

Quota mensual hora extra                                                                 30,00 € 

Quota esporàdica hora extra                                                                     3,75 € 

 

Les famílies nombroses i les que tenen germans al mateix centre gaudiran d’una 

deducció del 10%/mes per cadascun i una reducció del 25% de la matrícula per 

cadascun. 

Amb la redacció d’aquest punt no queda reflectit si els que són famílies nombroses 

i tots els germans que formen la unitat familiar nombrosa assisteixen al mateix 

centre la deducció  del 10% /mes per cadascun, és únicament per ser família 

nombrosa o bé també per tenir els germans al mateix centre. 

Per aquest motiu es proposa fer un canvi de redacció de l’esmentat punt amb els 

següents termes: 

“ En el cas de famílies nombrosa amb 3 o més fills al mateix centre, s’aplicarà a 

cadascun el 10% de descompte per família nombrosa, el 10% de descompte per 

tenir germans al centre i una reducció del 25% de la matrícula per cadascun”. 

Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i proposa fer-ho també als que són 

bessons, però una vegada debatut el tema s’acorda que amb els bessons de 

moment no s’aplicarà aquests descomptes. 

Sotmesa la proposta de les famílies nombroses a votació , és aprovada per  unanimitat. 
 

 



 

 

 

 

 

 

9.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ QUE PRESENTEN ERC I CIU  

  SUPORT AL SECTOR AGROALIMENTARI  CATALÀ 

 

El Sr. Alcalde explica la moció que va passar Junts pel Sí i la marxa convocada pels 

pagesos per la protesta de la renda agrària baixa, és una marxa per la dignitat. En la 

situació actual i en la del nou estat, l’agricultura és un sector estratègic que ha de garantir 

aliments al territori i per tant s’ha de garantir una renda mínima decent als agricultors. 

La situació d’economia global i liberalitzada en la que vivim, juntament amb les 

exigències de la societat europea pel que fa a qualitat i seguretat dels productes 

alimentaris, fa que el sector agrari europeu hagi d’afrontar unes altes exigències en la 

producció i una pressió molt gran dels preus a la baixa, el que el situa en una posició de 

debilitat. 

Garantir la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris genera uns costos afegits a 

les empreses agràries que en molts casos el mercat no és capaç d’assumir. Si a aquesta 

situació s’hi afegeix la competència d’altres països, que són capaços d’oferir al mercat 

productes alimentaris a costos més baixos i moltes vegades amb estàndards de qualitat 

inferiors al català, ens trobem que el sector agrari europeu afronta una situació de dura 

competència.  

Analitzant la distribució dels esforços al llarg de tota la cadena alimentària, queda clar 

que el sector productor és la baula feble davant la indústria de transformació i sobretot, 

la gran distribució, que cada vegada té més poder. I això vol dir que té capacitat per 

incidir directament en el preu dels productes sense tenir en compte la resta d'actors de 

la cadena. 

Catalunya, com a país, està vivint un moment crucial de la seva història que ha de 

culminar amb la creació de la República Catalana, i aquesta nova República no pot 

continuar aplicant polítiques amb mentalitat ni criteris autonomistes. S’ha de fer un pas 

endavant i, en relació al món agrari, establir un debat amb el conjunt de la societat per 

definir el model territorial i socioeconòmic del nou país, que ha d’incloure un contracte 

de drets i deures entre la societat i el sector primari, aprofitant l’oportunitat que ofereix 

la nova República Catalana, que ha de contribuir a potenciar-lo amb un 

desenvolupament sostenible que continuï generant riquesa i dinamització econòmica, 

que permeti seguir cohesionant territorial i socialment el país i al mateix temps, 

incrementi el nivell de la nostra sobirania alimentària. 

Aquest contracte ha de permetre gestionar la situació actual i afrontar el futur amb la 

garantia de disposar d’una política agrària catalana, una proposta de sector 

agroalimentari consensuada i de país, que reconegui la multifuncionalitat del sector 

agrari, tant des del punt de vista de l’alimentació, amb la producció d’aliments de qualitat, 

sans i segurs, des del punt de vista mediambiental, amb la gestió del territori i 

manteniment del patrimoni natural i la biodiversitat, i des del punt de vista social, per la 



contribució a l’equilibri social i territorial del país, ja que contribueix de manera principal 

a tenir pobles vius i fixar persones al territori. 

Per consolidar la base que asseguri que el sector agroalimentari pugui seguir oferint 

aquests serveis a la societat, en aquests moments els ajuts són imprescindibles. I 

continuar a l'Estat espanyol i en el sistema autonòmic ens perjudica.  

La reducció en 132 milions d’euros del pressupost del PDR 2014/2020 respecte el 

2007/2013, a causa de la disminució de l’aportació de l’Estat Espanyol en 173 milions 

d’euros (-75%) per la 

seva política de renacionalització malgrat que s'hagi intentat compensar amb un 

augment de l’aportació del fons europeu FEADER en 34,6 milions d’euros (+11%) i de 

la Generalitat de Catalunya en 7,1 milions d’euros (+2%), afecta directament i de manera 

molt negativa a l’execució de les polítiques de desenvolupament rural que necessita 

aplicar Catalunya. Polítiques que atorguen ajuts, no només en les línies de competitivitat 

i sostenibilitat de les empreses i les produccions, sinó també a la millora de la qualitat 

d’aquestes, a la transformació i comercialització, a la innovació i a la transferència 

tecnològica, a la gestió forestal, a la modernització de regadius i a polítiques de 

desenvolupament econòmic del territori (programa LEADER) que ajuden a la 

dinamització i diversificació econòmica a partir de les iniciatives locals. 

Per altra banda, els ajuts directes de la PAC actuals no s'ajusten a la realitat i necessitats 

dels sectors productius catalans, perquè l’Estat Espanyol defineix i ens imposa el seu 

model, molt diferent del nostre, i el marc de relacions autonòmic no permet que puguem 

definir i implantar els ajuts en la línia que el nostre sector agroalimentari i el país 

necessiten.  

Per tots aquests motius, per unanimitat, l’Ajuntament de FONTCOBERTA proposa 

d’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

Primer. Donar suport a l’establiment d’un contracte de país entre el sector 
agroalimentari i la societat, basat en els següents punts:  

a. Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del país, 
tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental, 
social i territorial, reconeixent la contribució del sector primari en: 

• L’abastament segur d’aliments a la població 

• La gestió del medi i la conservació dels recursos naturals i del paisatge 
agrari i rural 

• L’ocupació equilibrada del territori 

b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l’empresa 
d’economia familiar agrària, establint polítiques que tinguin com a principal 
referència l’empresa familiar, amb reconeixement de drets i deures per cadascun 
dels seus membres, com a factor d’arrelament al territori i de no deslocalització 
de l’activitat, que aplica criteris de gestió econòmica moderna, basada en la 



comptabilitat analítica i l’estudi de costos de l’activitat i de rendibilitat de les seves 
inversions i, que pel seu lligam amb el territori, aplica bones pràctiques agràries 
per assegurar la sostenibilitat i el futur del medi en el que treballa, mantenint els 
recursos naturals bàsics i reduint els impactes negatius de l’activitat agrària sobre 
el medi. 

c. Orientar els ajuts de les diferents administracions a objectius que permetin 
enfortir el sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat productiva, com 
de la seva capacitat d'organització i cooperació, com des del punt de vista de la 
seva rendibilitat, amb l’objectiu de fer-lo més competitiu, millorar la seva capacitat 
d'incidir en la cadena de valor i, per tant, facilitar l’adaptació a les oportunitats del 
mercat i dels nous hàbits de consum de la societat. 

d. Establir polítiques per a què el mercat i la societat valorin com cal els productes 
que ofereixen les empreses agràries, de manera que els paguin uns preus justos 
que es converteixin en rendes dignes, i que els ajuts no siguin un objectiu en si, 
sinó que siguin un suport a l’activitat que es desenvolupa amb la finalitat d’assolir 
uns objectius que permetin a les empreses agràries competir en un mercat global 
i competitiu. 

e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació d’oportunitats, 
que facilitin el relleu generacional a les empreses agràries fomentant noves 
incorporacions, sense discriminació per l’origen, que assegurin també la plena 
participació de les dones dins el sector agrari, i que assegurin una bona formació 
agrària, tant a les escoles de capacitació com a les universitats. 

f. Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i la 
seguretat dels productes alimentaris, i també processos de producció sostenibles 
i respectuosos amb el medi i l’entorn. 

g. Desenvolupar nous models de governança que promoguin l’empoderament 
del sector primari i la seva coresponsabilitat en la gestió sostenible de l’activitat 
mitjançant plantejaments de gestió participativa i cogestió. 

h. Promoure la diversificació de l’economia agrària a través d’incentivar la 
transformació i la comercialització dels productes propis de l’explotació, afavorint 
la venda de productes de temporada i de proximitat, per venda directa o circuit 
curt de comercialització, per a què el valor afegit es quedi a l’empresa agrària i 
alhora reduir la petjada de carboni de les produccions agràries. 

i. Incentivar la investigació, recerca i transferència tecnològica per la 
modernització i el desenvolupament d’unes empreses agràries adaptades als 
temps actuals i que els permeti adaptar-se als requeriments futurs, millorant, a 
través del coneixement, la professionalització del sector. 

j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la fauna 
salvatge i establir mesures per prevenir i reduir aquests danys a les explotacions 
afectades, així com per evitar, en la mesura que sigui possible, i compensar les 
pèrdues econòmiques per aquest concepte. 

k. Aprovar una llei que reguli què es considera espai agrari i els usos i les 
intervencions que s'hi porten a terme, de manera que quedi protegit de les 
activitats urbanístiques i pugui continuar desenvolupant la seva tasca productora 
d’aliments. 

Segon. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a 
la Generalitat de Catalunya. 



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

 

 

 

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ EN EL MARC DE 

L’ORDRE TSF/296/2016 

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació  el conveni de col·laboració 

interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de 

Fontcoberta per l’encàrrec de gestió de tasques en el marc de l’Ordre TSF/296/2016 

(SOC). 

Vist el text del conveni i atès que es considera conforme i convenient pel municipi, la 

proposta s’aprova per unanimitat i s’adopta el següent acord: 

1.- Aprovar el conveni de gestió en el marc TSF/296/2016. 

2.- Designar com a interlocutor al Sr. Alcalde, Joan Estarriola Vilardell, pel seguiment i 

resolució dels problemes que puguin plantejar-se durant l’execució dels treballs. 

3.- Enviar l’acord d’aprovació al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.  

 
 
En aquest moment els dos grups municipals presenten la moció: “Denúncia dels atacs 
espanyols a la política catalana: Les urnes no es jutgen”, per poder la entrar per urgència 
en aquest. 
 
D’acord amb l’art. 47 del LRBRL  es vota la urgència de la moció, i es aprovada per 
unanimitat dels nou membres que formen el Ple. 
 

11è.- MOCIÓ DE DENÚNCIA DELS ATACS ESPANYOLS A LA POLÍTICA 

CATALANA: LES URNES NO ES JUTGEN. 

 
Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern espanyol i 

el català, va ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència 

31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències, 

fet que propiciava un nou deteriorament de les relacions Catalunya-Espanya avançant 

cap a nous moviments populars de protesta en forma de manifestacions. La primera, el 

10 de juliol del 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i més endavant 

la de l’11 de setembre d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema 

“Catalunya, nou Estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que, l’independentisme català va 

adquirir major rellevància en l’escenari polític català, fet que podem comprovar amb les 

dades del Centre d’Estudis d’Opinió en què el suport a la independència se situava en 

un 21’5% al maig, mentre que al juliol era del 24’3%. 

 

Davant l’agitació social, el President Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es va 

reunir amb el President del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant el pacte fiscal 

que solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic que 



patien. Davant la negativa, el President Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de 

novembre de 2012 per tal de donar veu als catalans entenent que no es podia obviar “la 

impressionant manifestació de l’11 de setembre”. 

 

De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor el dret a decidir que legitimava al 

Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de 

Catalunya. Un any més tard el Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels 

Diputats la delegació de competències per a la celebració d’un referèndum, una petició 

que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava al setembre 

del 2014 la llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana que 

permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No 

obstant això, la justícia espanyola va tornar a actuar suspenent la llei de consultes i el 

decret de convocatòria que es va acabar transformant en un procés participatiu que 

preguntava si Catalunya havia d’esdevenir un nou Estat i si aquest havia de ser 

independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 van optar per la via independentista.  

 

Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol ha 

polititzat els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els tribunals 

representants polítics. El llistat és llarg i abarca a la major part dels partits que defensen 

el dret a decidir. Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a 

seure’s a la banqueta dels acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014.  

Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i la 

manca de voluntat de diàleg. 

Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català 

dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera possible d’exercir 

aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi. 

Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 

quant a la seva independència judicial. 

El Grup del Partit Demòcrata proposa al Ple de la corporació els següents:  

ACORDS 

PRIMER. Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i 

encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes.  

SEGON. Instar a aquest ajuntament a posar tots els mitjans necessaris per facilitar 

l’assistència a la mobilització del 6 de febrer, ja que no només es jutja a tres persones 

sinó a tots els ciutadans que van votar el 9-N.   

TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de 

Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de 

Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al Parlament 

Europeu.  

Sotmesa la moció a votació és aprovada per unanimitat. 

 

 



 

 

 

 

12.- PRECS I PREGUNTES 

 

Arribat el punt de precs i preguntes, pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i pregunta  

Com és que al Parc de la Pedrera sembla una deixalleria, com és que s’hi ha abocat 

runes? 

El Sr. Alcalde contesta que ja n’està assabentat i que ja ha avisat a la brigada municipal 

que ho tregui el més aviat possible, i que l’objectiu és acabar d’arranjar la plaça aquest 

estiu. 

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 deu hores quaranta-cinc minuts. En dono fe.  

  Vist i Plau                                                                                

L’Alcalde                                                                                        La Secretària 

 

 

Joan Estarriola Vilardell                                                                 Maria Grau Pagès 

 

 

 
 
 


