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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 25 
DE GENER DE 2016 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19,15 hores del vespre del dia 25 de 
gener de 2016, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il�lm. 
Sr. Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., 
Jordi Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi 
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert 
Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, 
Susanna Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, 
Alexandra Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 
 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra.  Hi és 
present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
Parla el Sr. Alcalde, dóna la bona tarda-vespre a tots i a totes i els diu: 
“benvinguts en aquesta sessió plenària del dia d’avui i que correspon al Ple Ordinari 
del mes de gener.”  
 
 
El President obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se d’urgència, i recauen sobre 
aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
PRESIDENCIA 
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 21 de desembre de 2015 ordinari. 
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple 
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 21 de desembre de 2015 
ordinari. 
 
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 14 
de desembre de 2015 al dia 15 de gener de 2016. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 14 de 
desembre de 2015 al dia 15 de gener de 2016 les Resolucions d’Alcaldia que 
corresponen del núm. 2015.3773, de 14 de desembre de 2015, al núm. 2016.60, 
del 15 de gener de 2016. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.3.- Interposició de recurs contenciós ordinari 425/2015 per part de la 
Delegació del Govern a Catalunya contra l’Ajuntament de Banyoles. 
Es dóna compte que per resolució de data 16 de desembre de 2015 (amb registre 
d’entrada a la Corporació núm. 16481, de 30 de 22 de desembre de 2015) el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, ha comunicat a aquest Ajuntament la 
interposició del recurs corresponent al Recurs Ordinari  núm. 425/2015, per part de 
la Delegació del Govern a Catalunya, contra la inactivitat de l’Ajuntament de 
Banyoles en no tenir col�locada la Bandera d’Espanya a l’exterior de l’edifici. 
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El Sr. Alcalde   els diu:   “Aquest és un recurs contra la inactivitat de l’Ajuntament 
de Banyoles al no tenir col�locada la Bandera Espanyola a l’edifici d’aquest  
Ajuntament.  
Com saben, de la Delegació del Govern això ens va arribar a final d’any.   Nosaltres 
ja ens hi personarem i farem tot el que hàgim de fer davant d’aquest contenciós.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu:   
“Nosaltres ja hem manifestat en diverses ocasions la disconformitat d’haver de 
posar la Bandera Espanyola i, més, quan és una imposició.   Per tant, benvingut 
sigui aquest recurs. 
Però, a nosaltres, apart d’aquest recurs ens agradaria, i així ho varem comentar 
sortint de la Junta de Portaveus, que, vostès que es varen trobar amb la Sra. 
Llanos de Luna i varen fer una mena de pacte;  i, pel que li queda en el –
convento...-, doncs, crec, que aquest Ajuntament s’hauria de manifestar en la seva 
totalitat en contra d’aquesta imposició. 
Per tant, des d’Iniciativa reclamem que com a Ajuntament, tots el grups municipals,  
féssim arribar una carta conjunta a la Sra. Llanos de Luna manifestant-li la nostra 
disconformitat per aquesta imposició, i, aprofitar per dir-li que a aquesta 
ciutadania, la banyolina, li preocupen més d’altres coses que un tros de tela en el 
balcó de la façana de l’Ajuntament.   I, que ens preocupa que ella no treballi en 
aquest sentit. 
I si a algú li molesta que no hi hagi aquesta bandera que entri una carta en aquest 
Ajuntament i ens expliqui els motius pels quals l’hem de posar.   En tot cas, ho 
tindrem fàcil posant com a exemple els resultats de les Eleccions Municipals, les 
Eleccions del Parlament de Catalunya del 27 de setembre i les Eleccions Generals 
del 20 de desembre. 
Per això, nosaltres el que volem demanar és fer-li arribar una carta amb aquesta 
doble preocupació, però, principalment, que a ella no li preocupin els problemes 
reals de la ciutadania.” 
 
I, el Sr. Alcalde  li diu:  “Vostès ja saben que en vaig donar deguda compte de la 
entrevista que vaig tenir amb la Sra. Llanos de Luna en la Junta de Portaveus. 
M’hi tornaré a reunir o amb qui la substitueixi tot i que això està per veure. 
En tot cas, farem el que hàgim de fer per no caure ja que va arribar al contenciós 
sense saber-ho.” 
 
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP, 
diu el següent: 
“El nostre grup municipal ens agradaria fer un prec. 
Ja que aquest Ajuntament està adherit a l’AMI i que aquest Ajuntament el dia 30 de 
novembre va aprovar una moció de suport a la Revolució del 9 de novembre, 
doncs, demanar, en primer lloc, que en el cas que s’hagués d’anar a judici que 
aquest Ajuntament no es presentés en aquest judici;  com a acte de lleialtat al 
poble català.   I, en segon lloc, demanar, amb la mateixa motivació que el Sr. Joan 
Luengo els ha fet arribar.   Que, es faci una carta conjunta de tots els Regidors i 
Regidores i signada per tots els Regidors i Regidores que ho vulguin, reafirmant a la 
Sra. Llanos de Luna que aquest Ajuntament no complirà les lleis espanyoles ja que 
aquest Ajuntament està per a la construcció d’una República Catalana i que, a més,  
ens motiven d’altres temes que penjar una bandera en el nostre balcó. 
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El Sr. Alcalde  li diu que: “Aquest és un tema que tractarem quan l’hagin de 
tractar. 
I com que és un Ajuntament adherit a l’AMI, ho hem comunicat a l’AMI, perquè 
quan hi ha aquests tipus de recursos ells hi cooperen. 
En tot cas, si hi ha alguna qüestió ja ho diran els juristes.  
I sobre la carta conjunta del prec que fa, en parlarem amb tots els Portaveus quan 
sigui adient.” 
 
La Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    diu que: 
“Nosaltres també volem manifestar el rebuig d’aquesta intromissió i d’aquesta falta 
de respecte amb la voluntat de tots els banyolins i banyolines que s’ha demostrat a 
través de les urnes. 
Per tant, volem insistir que qualsevol acció que s’hagi de dur a terme se’ns informi 
per tenir una actuació conjunta i participativa en les decisions que es van prenent.   
I, que sobre la marxa ja es veurà per on van. 
Per tant, el nostre desacord total amb aquesta actuació unilateral.” 
 
I el Sr. Alcalde   els diu:    “Hi estem totalment d’acord. 
Per això que, de la mateixa manera que els vaig informar a tots i a totes dels 
passos en l’anterior vegada;  així ho farem, ara, també.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
COMISSIO INFORMATIVA D’ALCALDIA 
2.1.- Cartipàs Municipal: Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2016.15, de 
modificar el punt desè de l’acord del Ple de la Corporació del dia 29 de juny 
de 2015, de quanties per assistències, indemnitzacions i retribucions dels 
membres de la Corporació. 
Atès que l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2016.15 del dia 11 de gener de 2016, 
ha dictat la resolució que a continuació es transcriu: 
 
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2015, 
adoptà entre d’altres, el següent acord: 
“Desè. Disposar que la Regidora Sra. Clàudia Massó Fontàs exerceixi el seu càrrec en règim 
de dedicació parcial amb els efectes del que disposa l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, modificada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, fixant per aquest càrrec una 
retribució de 926,15 € corresponents al 30% de 3.087,15 mensuals, per 14 pagues a l’any, 
amb efectes del dia següent a aquest acord. 
A aquestes retribucions s’aplicarà les retencions de l’IRPF i de la quota del règim de la 
Seguretat Social que correspongui, assumint la Corporació el pagament de les quotes 
empresarials de la Seguretat Social”. 
Atès que la Regidora, Sra. Clàudia Massó Fontàs, deixarà d’exercir el seu càrrec en règim de 
dedicació parcial als òrgans col�legiats d’aquesta Corporació municipal per la seva presa de 
possessió com a Senadora per la província de Girona al Senat de les Corts Generals el proper 
dia 13 de gener de 2016.  
Atès que la quantia i condicions de les retribucions dels membres de la Corporació les ha de 
fixar el Ple i publicar l’acord en el taulell d’anuncis i en el butlletí oficial de la província, de 
conformitat amb el que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL), modificat en l’article 42 de la Llei 14/2000, de 29 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social (BOE 313 de 30-12-2000). 
Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en la sessió ordinària del dia 30 de novembre de 
2015, mitjançant el qual modifiquen les quanties d’assistències, indemnitzacions i 
retribucions dels membres de la Corporació i es fixen, entre d’altres, les quanties 
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d’assistència als òrgans col�legiats per als regidors amb delegació i sense dedicació parcial o 
exclusiva. 
Atès que la Regidora Sra. Clàudia Massó Fontàs té conferida la delegació general 
d’atribucions de l’Àrea de Comunicació, participació i noves tecnologies i delegacions 
especials en Administració i Sancions, en virtut del Decret núm. 2015.1963 dictat per 
l’Alcaldia en data 15 de juny de 2015. 
Vist que l’article 136.2.0) del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, disposa que els membres de 
les corporacions locals que ocupin els seus càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial estaran 
inclosos dins del règim general de la seguretat social i les corporacions han d’assumir el 
pagament de les quotes empresarials que corresponguin. 
Atès que la Sra. Clàudia Massó Fontàs deixarà d’exercir el càrrec de Regidora de 
l’Ajuntament de Banyoles en règim de dedicació exclusiva o parcial amb efectes  del dia 13 
de gener de 2016, caldrà tramitar la seva baixa de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i abonar la part proporcional de les retribucions fins el dia 12 de gener de 2016 així 
com la part proporcional de les pagues extres que li corresponguin fins a aquesta última 
data. 
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta 
Alcaldia-Presidència.  
DECRETA: 
Primer. Modificar el punt desè de l’acord del Ple de la Corporació municipal del dia 29 de juny 
de 2015, de quanties per assistències, indemnitzacions i retribucions dels membres de la 
Corporació, disposant que la Regidora, Sra. Clàudia Massó Fontàs exerceixi el seu càrrec 
sense dedicació parcial o exclusiva, amb dret a percepció de les quanties d’assistències als 
òrgans col�legiats per als regidors amb delegació i sense dedicació parcial o exclusiva 
aprovades per acord plenari del dia 30 de novembre de 2015, amb efectes del dia 13 de 
gener de 2016. 
Segon. Tramitar la baixa de la Regidora Sra. Clàudia Massó Fontàs del règim general de la 
Seguretat Social amb efectes del dia 12 de gener de 2016, data de finalització de l’exercici 
del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Banyoles en règim de dedicació exclusiva. 
Tercer. Abonar a la Regidora, Sra. Clàudia Massó Fontàs, la part proporcional de les 
retribucions fins el dia 12 de gener de 2016 així com la part proporcional de les pagues 
extres que li corresponguin fins a aquesta data. 
Quart. Donar publicitat a l’acord mitjançant la seva fixació en el taulell d’anuncis de la 
Corporació i publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat amb el 
que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 14/2000, de 
29 de desembre. 
Cinquè. Ratificar la resolució aquí dictada pel Ple de la Corporació en la propera sessió que 
celebri”. 
 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
RATIFICAR  el contingut íntegre de la resolució adoptada per l’Alcaldia mitjançant 
Decret Núm. 2016.15, del dia 11 de gener de 2016, de modificar el punt desè de 
l’acord del Ple de la Corporació del dia 29 de juny de 2015, de quanties per 
assistències, indemnitzacions i retribucions dels membres de la Corporació. 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu que:   
“Com que des del mes de juny que es va aprovar el Cartipàs Municipal hi ha hagut 
modificacions perquè, hi ha Regidors i Regidores que han demanat continuar amb 
la seva activitat privada i hi ha Regidors i Regidores que han accedit a càrrecs en 
d’altres administracions, com la Diputació Girona i ara en el Senat.   En tot cas, 
aprofito per felicitar-la tot i que ja ho vaig fer en l’anterior Ple. 
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Doncs, a nosaltres el que ens preocupa i ho diem cada vegada que fan una 
modificació d’aquest tipus, com justifiquem públicament la dedicació dels nostres 
Regidors i Regidores. 
Vagi per endavant que ja sabem que hi dediquen moltes hores, però, alguns 
ciutadans i tècnics d’aquesta Casa han mostrat la seva preocupació perquè hi ha 
Regidors i Regidores que costa trobar.  
Nosaltres ja ho hem reclamat.   Aquesta és la tercera vegada que ho reclamem, per 
tant, ara que tenim una web amb una transparència començar amb les agendes 
públiques per quan podem trobar els Regidors i Regidores i quina és la seva 
dedicació al llarg del dia. 
Per una qüestió exterior, per qui vulgui venir a preguntar i, també, pel  
funcionament intern perquè els tècnics sàpiguen quan hi són.” 
 
I el Sr. Alcalde  li diu: 
“Em preocupa el que ha dit dels tècnics.   Em costa d’entendre perquè els tècnics 
saben els horaris dels Regidors i Regidores;  jo mateix els trobo a tots i a totes per 
tant puc dir i donar fe que els Regidors i Regidores hi són i els veig gairebé cada 
dia.  I, no hi ha hagut cap tècnic que m’hagi dit que no troba el Regidor o Regidora  
corresponent. 
Ho dic en sessió plenària i que consti en l’acta que això és així. 
Amb el tema de les visites.   Estan perfectament programades i no em consta que 
hi hagi cap queixa de cap ciutadà o ciutadana que s’hagi volgut reunir amb un 
Regidor i Regidora a pocs dies vista o d’una setmana per l’altra.  
És veritat que electrònicament es poden fer moltes coses...;  però, els Regidors i 
Regidores estan, com no pot ser de cap altra manera, a disposició de la ciutadania i 
dels tècnics de la Corporació.    
Malgrat això, aquest és un canvi que suposa un estalvi per l’Ajuntament.  
Per exemple, la seguretat social a la Regidora, Sra. Claudia Massó, ara li paga el 
Senat, i, és evident que l’estalvi de les últimes modificacions ascendeixen a 41 mil 
euros anuals.” 
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP,  diu que: 
“Des de la CUP volem demanar a la Regidora, Sra. Clàudia Massó, que renunciï al 
cobrament de les assistències perquè ja percebrà un sou d’una altra administració, 
en aquest cas espanyola.  
Volem exposar dos elements que ens preocupen.  Un és com ho farà per 
compaginar les dues tasques sense que això acabi afectant el seu treball a 
Banyoles i el seu compromís amb la Ciutat i, també, demanar-li si pot fer una 
estimació del que suposaran  les assistències que cobrarà.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu: 
“Jo crec que el mateix Decret d’Alcaldia ho diu, -que les assistències que cobrarà 
seran d’un màxim de 12 mil euros anuals, com a màxim-.   En tot cas, la renuncia 
ja va quedar clara en un anterior Ple contestant al Sr. Lluís Costabella.  
Aquesta és una decisió personal en què la manera de compaginar-la serà d’acord 
amb les qüestions que tingui en el Senat.  I, en el cas que no es poguessin complir 
amb els objectius de Regidora prendríem accions de manera conjunta. 
Però, en aquest moment res fa pensar que hagi de ser així i menys en el moment 
actual que estem passant.” 
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I, la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    diu: 
“Nosaltres ens abstindrem com hem fet en d’altres casos que han sorgit en temes 
de Cartipàs Municipal perquè són la seva opció. 
En tot cas, ens a n’alegrem per Banyoles perquè, com ha dit l’Alcalde, hi haurà un 
benefici per Banyoles per a d’altres ocasions.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació del, Cartipàs Municipal: Ratificació del 
Decret d’Alcaldia núm. 2016.15, de modificar el punt desè de l’acord del Ple de la 
Corporació del dia 29 de juny de 2015, de quanties per assistències, 
indemnitzacions i retribucions dels membres de la Corporació, essent la votació de 
9 vots a favor (grup municipal: Convergència i Unió), 5 abstencions (grup 
municipal: Junts per Banyoles) i 3 vots en contra (grups municipals: CUP i ICV-
IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
3.1.- Resolució d’al�legacions i aprovació provisional de la modificació 
puntual del TR del PGOU a l’àmbit del Pla Especial del Nucli Antic de 
Banyoles. 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 3 de novembre de 
2015, va aprovar inicialment la modificació puntual del Text Refós del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Banyoles a l’àmbit del PENAB, promoguda per l’Ajuntament 
de Banyoles i redactada per l’arquitecta MDCV.  
L’acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 
la publicació dels edictes corresponents en el Diari El Punt del dia 19 de novembre 
de 2015, en el BOP nº 223 de 19 de novembre de 2015, en el tauler d’edictes de la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a secció de planejament en exposició 
publica de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, sense que durant el 
referit període es presentessin al�legacions de cap tipus. 
En data 18 de desembre de 2015 (RE 16321) el Sr. NCR presenta al�legacions. 
Vist l’informe emes per l’arquitecta MDCV en data 20 de gener de 2016, de 
resposta a les al�legacions presentades. 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- DESESTIMAR les al�legacions presentades en data 18 de desembre de 
2015 (RE 16321) el Sr. NCR, en base a l’informe emès per l’arquitecta MDCV en 
data 20 de gener de 2015, que s’aprova a efectes de motivació. 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Text Refós del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Banyoles a l’àmbit del PENAB, promoguda per 
l’Ajuntament de Banyoles i redactada per l’arquitecta MDCV. 
TERCER.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  
per a la seva aprovació definitiva. 
 
El Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme i Activitats,  explica 
el següent:   
“Teníem una única al�legació aquesta vegada d’aquest veí recurrent que afectava el 
Pla d’Actuació Urbana del Passatge Llibertat.  
Ell demanava una edificabilitat en aquest pla d’actuació, però, que al no executar-
se no tenia raó de ser que aconseguís aquesta edificabilitat extra que demanava.  
Senzillament era això.  I, la tècnica municipal va ser molt ràpida desestimant  
l’al�legació del Sr. Coll Romans.” 
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de Resolució d’al�legacions i aprovació 
provisional de la modificació puntual del TR del PGOU a l’àmbit del Pla Especial del 
Nucli Antic de Banyoles, essent la votació de 15 vots a favor (grups municipals: 
Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 vots en contra (grup 
municipal: CUP).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
3.2.- Aprovació provisional de l’actualització del Pla Especial del Nucli Antic 
de Banyoles. 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 30 de març de 
2015 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment l’actualització del Pla 
Especial del Nucli Antic de Banyoles (PENAB), promogut per l’Ajuntament de 
Banyoles i redactat per Mariné-Pascual Arquitectes. 
L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 75 de 20 d’abril 
de 2015, en el Diari El Punt del dia 26 d’abril de 2015, en el tauler d’edictes de la 
Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a la secció de planejament en 
exposició pública de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles. 
Durant el referit termini d’informació pública es varen presentar les següents 
al�legacions:  
 

DATA RE NOM 
18/05/2015 6523 LLSC - AAG 
19/05/2015 6610 ABS 

19/05/2015 6611 ABS - MFF i ARS 
19/05/2015 6613 i 6614 ABS - IMMOBLES PISCIS, S.L. 
19/05/2015 6615 ABS - XFC 
20/05/2015 6621 FORN DE PA FIGUERAS, S.L. 

20/05/2015 6693 N i DCR 
 
Tanmateix es van sol�licitar informe a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural 
de Girona. 
Vist l’acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, de data 8 de 
maig de 2015 i vist l’informe emes pels arquitectes JMD i EPP, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.- ESTIMAR les al�legacions presentades per FORN DE PA FIGUERAS, S.L. en 
data 20 de maig de 2015 (RE 6621), ESTIMAR PARCIALMENT les al�legacios 
formulades per el Sr. LLSC, en representació del Sr. AAG, en data 18 de maig de 
2015 (RE 6523), per el Sr. ABS, en representació  dels Srs. MFF i ARS en data 19 
de maig de 2015 (RE 6611), per el Sr. ABS en representació de IMMOBLES PISCIS, 
S.L. en data 19 de maig de 2015 (RE 6613 i 6614) i per el Sr. ABS en representació 
del Sr. XFC en data 19 de maig de 2015 (RE 6615) i DESESTIMAR les al�legacions 
formulades per el Sr. ABS en data 19 de maig de 2015 (RE 6610) i per els Srs. N i 
DCR en data 20 de maig de 2015 (RE 6693), en base a l’informe emes per JMD i 
EPP que s’aprova a efectes de motivació. 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL 
NUCLI ANTIC DE BANYOLES, promogut per l’Ajuntament de Banyoles i redactat per 
Mariné-Pascual Arquitectes. 
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TERCER.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  
per a la seva aprovació definitiva. 
 
El Sr. Alcalde   els diu que: 
“Aquest tema ja havia passat per Junta de Portaveus. 
D’aquesta manera quedaria l’aprovació provisional del PENAB per a la seva 
aprovació definitiva perquè en un recurs judicial s’havia aprovat inicialment el 
PENAB, el febrer de l’any 2007, quan encara no estava publicat totalment el text 
refós del Pla General del 2001. 
I, ara un cop refet aquest tema per part d’Urbanisme s’aprovaria el PENAB perquè 
s’aprovés definitivament i entrés en vigor.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació provisional de l’actualització del Pla 
Especial del Nucli Antic de Banyoles, essent la votació de 15 vots a favor (grups 
municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 vots en contra 
(grup municipal: CUP).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
3.3.- Aprovació provisional de la modificació puntual del TR del PGOU a 
l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 30 de març de 
2015 va aprovar inicialment la modificació puntual del Text Refós del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Banyoles a l’àmbit del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni, promoguda per l’Ajuntament de Banyoles i redactada per l’arquitecta 
MDCV.  
L’acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 
la publicació dels edictes corresponents en el Butlletí Oficial de la Província nº 75 de 
20 d’abril de 2015, en el Diari El Punt del dia 26 d’abril de 2015, en el tauler 
d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a secció de 
planejament en exposició publica de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Banyoles, sense que durant el referit període es presentessin al�legacions de cap 
tipus. 
Tanmateix es van sol�licitar informe a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural 
de Girona. 
Vist l’acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, de data 17 
de juliol de 2015, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Text Refós del 
Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles a l’àmbit del Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni, promoguda per l’Ajuntament de Banyoles i redactada per l’arquitecta 
MDCV.  
SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per 
a la seva aprovació definitiva. 
 
Parla el Sr. Alcalde   i els diu: 
“Aquest és un tema en què es va discutir en un plenari la seva aprovació inicial. 
Es va exposar al públic i no hi ha hagut cap al�legació, per tant, s’aprova 
provisionalment a l’espera de la seva aprovació definitiva amb les mateixes 
condicions que es va aprovar inicialment, justament, no havent-hi hagut cap 
al�legació.” 
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació provisional de la modificació puntual del 
TR del PGOU a l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, essent la votació 
de 9 vots a favor (grup municipal: Convergència i Unió) i 8 abstencions (grups 
municipals: Junts per Banyoles, CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
3.4.- Aprovació provisional del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
(Catàleg de béns protegits del municipi de Banyoles). 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 30 de març de 
2015 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni, promogut per l’Ajuntament de Banyoles i redactat per 
l’arquitecte Jeroni Moner i Codina.  
L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 75 de 20 d’abril 
de 2015, en el Diari El Punt del dia 26 d’abril de 2015, en el tauler d’edictes de la 
Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a la secció de planejament en 
exposició pública de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles. 
Durant el referit termini d’informació pública no es varen presentar al�legacions ni 
suggeriments. 
Tanmateix es va sol�licitar informe a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de 
Girona. 
Vistos els acords de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, de 
dates 17 de juliol i 4 de desembre de 2015, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT el PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI, promogut per l’Ajuntament de Banyoles i l’arquitecte Jeroni Moner i 
Codina. 
SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  per 
a la seva aprovació definitiva. 
 
El Sr. Alcalde   diu: 
“Aquest tema també ha estat aprovat inicialment. 
Hi ha els acords de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona de 17 de 
juliol i de 4 de desembre de 2015 i ara es proposa aprovar-ho provisionalment, i,  
trametre’n còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva 
aprovació definitiva.” 
 
Intervé la Sra. Susanna Cros Bahí, Regidora del grup municipal de Junts 
per Banyoles,    i els diu: 
“Des del grup de Junts per Banyoles estem molt satisfets que s’estigui tirant 
endavant el Pla Especial del Nucli Antic de Banyoles i el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni, i, entenem que aquests plans com d’altres plans, com el Pla Especial de 
Recs, són de cares a la redacció del POUM que és la gran aposta urbanística que 
tenim pendent. 
En aquest punt voldríem fer dues peticions en relació als elements protegits. 
En primer lloc, fent referència a les cases de renda.  Hem vist en el pre-catàleg que 
els edificis veïns eren més, 5 o 6 fins a l’oficina bancària, del Passeig de la 
Indústria, i, ara s’han reduït;  són les cases de renda més 2 edificis continus.   A  
partir de Ca l’Arpa ja no està protegit. 
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Nosaltres voldríem demanar que, com a conjunt d’un record, d’una època, i, tal i 
com havia estat el Passeig de la Indústria té prou valor com perquè es protegeixin 
totes les façanes i tots els edificis.  Això per un costat. 
El segon punt seria allà a Can Famada o a Mas Verdaguer, a l’Avinguda de la Farga. 
Volem demanar que es redueixi la superfície ocupable de la parcel�la perquè creiem 
que desvirtua el valor patrimonial del mas. 
Si es mira en planta hi ha edificacions que es posarien davant de la façana.  Per 
tant, demanem que es repensi aquesta fitxa amb les possibilitats d’intervenció. 
I, finalment un apunt.   A Can Sisó de Guèmol que està protegit, actualment està 
en ruïnes.  Llavors, no sé si està pensar fer-hi alguna intervenció;  parlar amb els 
propietaris o fer-hi alguna cosa.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu: 
“Aquí no hi ha hagut al�legacions al respecte.   Per tant, per molt que considerem 
aquest tema hi ha una aprovació inicial en què no hi ha al�legacions; es fa una 
aprovació provisional i ara hem d’anar a l’aprovació definitiva. 
Podem dir que tindrem en consideració això, ens ho mirarem, però, la veritat és 
que hem de posar a votació aquest tema.”  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació provisional del Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni (Catàleg de béns protegits del municipi de Banyoles), essent la 
votació de 9 vots a favor (grup municipal: Convergència i Unió) i 8 abstencions 
(grups municipals: Junts per Banyoles, CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS 
4.1.- Modificació de Crèdit núm. 1/2016 per transferències entre partides 
del Pressupost de l'exercici 2016. 
Vist l’Informe proposta de modificació de crèdit, per transferències entre partides, 
de les àrees d’Administració General, Urbanisme, Cultura, Festes, Promoció 
Econòmica i Comunicació, per la necessitat de redistribuir el crèdit consignat en les 
partides de Publicitat i propaganda i publicació d’edictes de les àrees esmentades, 
per poder aprovar el contracte menor de serveis de publicitat amb la Societat 
Hermes Comunicacions SA, dins el projecte de comunicació multimèdia “Les ciutats 
són capitals” 
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de 
les d’execució del vigent Pressupost  
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es PROPOSA a l’Ajuntament Ple, 
l’adopció dels següents ACORDS : 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 01/2016, per 
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del 
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el 
següents quadres: 
 
 
 
BAIXES 
 

Partida Import 
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2016.12.92000.22603 Administració General. Publicació d'edictes 3.400,04 

2016.23.15100.22603 Urbanisme. Publicació d'edictes 2.200,00 

2016.40.33324.22602 Arts escèniques. Publicitat i propaganda 1.000,00 

2016.41.33800.22602 Festes populars. Publicitat i propaganda 1.000,00 

2016.60.43200.22602 Promoció turística. Campanya publicitària 5.400,00 

 Total 13.000,04 
 
ALTES 
 

Partida Import 

2016.52.49102.22001 Comunicació. Premsa i altres publicacions 13.000,04 

 Total 13.000,04 
 
Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia 
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin 
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals 
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la 
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols. 
 
El Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics, diu el 
següent: 
“Aquesta modificació de crèdit es realitza per aprovar un contracte menor de 
serveis de publicitat amb la societat Hermes Comunicacions SA.   És un projecte 
que posa en valor el municipi i el municipalisme.  
Es redistribueixen les partides de diferents àrees i es traspassen a l’Àrea de 
Comunicació per un import de 13,000,04 euros.” 
 
El Sr. Alcalde   diu que:  “Aquesta és una clara modificació d’estalvi per part de 
l’Ajuntament perquè el valor d’aquest conveni és de més de 130 mil euros. 
Per això es porta aquesta modificació al Ple.” 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Modificació de Crèdit núm. 1/2016 
per transferències entre partides del Pressupost de l'exercici 2016, essent la votació 
de 14 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i Junts per Banyoles) i 3  
abstencions (grups municipals: CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
5.1.- Donar compte de la Revisió del Padró Municipal d’Habitants de 
Banyoles referit a 1 de gener de 2015. 
Atès el contingut del Reial Decret 1079/2015, de 27 de novembre, (BOE núm. 301, 
de 17 de desembre de 2015), pel que es declaren oficials les xifres de població 
resultants de la Revisió del Padró Municipal d’Habitants, referides a 1 de gener de 
2015. 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i el Reglament de Població i Demarcació Territorial dels Ens Locals (article 82 i  
següents del Reial Decret 1690/1986, modificat pel Reial Decret 2612/1996). 
Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha comunicat a l’Ajuntament de Banyoles 
la xifra de població de 19.299 habitants, a Banyoles, amb efectes del dia 1 de gener 
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de 2015, que representa una disminució en relació a l’1 de gener de 2014 de -44 
persones inscrites (19.343 habitants). 
Es proposa al Ple de la Ajuntament l’adopció dels següents  ACORDS: 
PRIMER.    DONAR COMPTE,   amb efectes del dia 1 de gener de 2015, les dades de 
la Revisió del Padró Municipal d’Habitants de Banyoles de: 19.299 habitants, que 
representa una disminució en relació a l’1 de gener de 2014 de -44 persones 
inscrites (19.343 habitants). 
SEGON.  COMUNICAR AQUEST ACORD  a l’Institut Nacional d’Estadística, a la 
Delegació Provincial de Girona, a les àrees d’aquest Ajuntament i als Serveis 
d’Intervenció i Tresoreria Municipals. 
 
El Sr. Alcalde   els diu que:   “Es tracta de donar compte amb efectes de l’1 de 
gener del 2015, ja que sempre es fa un any per l’altre, de les dades de la Revisió 
del Padró Municipal d’Habitants de Banyoles de 19.299 habitants.  Per tant, en 
relació al que ens diu l’Institut Nacional d’Estadística és que de l’1 de gener del 
2014 a l’1 de gener del 2015 a Banyoles som 44 persones menys.  
Sempre, entre el Padró Municipal d’Habitants de Banyoles i el Padró de l’Institut 
Nacional d’Estadística, que va un any endarrere, sempre, hi ha un nombre que –
balla-.   I és d’on es compta la participació de Tributs de l’Estat.  
En tot cas, és un tema de donar-ne compte.”    
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
5.2.- Desafectació de part del bé comunal de l’Estany de Banyoles, a 
l’àmbit de les instal�lacions del Club Natació Banyoles. 
Vist l’expedient de desafectació de part del bé comunal de l’Estany de Banyoles, 
dins del terme municipal de Banyoles, i en concret, l’àmbit del Club Natació 
Banyoles/concessionari, amb una superfície afectada d’11.718 m2, incoat 
mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2015.3610, de 25 de novembre de 2015. 
Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública, mitjançant anuncis 
publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la 
Província, així com al Tauler d’Edictes i a l’e-Tauler municipals, durant un termini de 
20 dies hàbils, que va finalitzar el passat 4 de gener de 2016. 
Atès que, dintre del termini d’informació pública, ha estat presentat, en data de 31 
de desembre de 2015, un escrit per part del Grup municipal de Junts per Banyoles 
– ERC (RGE 2015.16802), que formula les al�legacions següents: 
 
1. Els antecedents històrics i jurídics acrediten un ús comunal per part dels veïns de 

Banyoles del citat espai, així com les diferents inversions municipals realitzades a les 
instal�lacions que s’hi ubiquen. 

2. L’actual concessió administrativa del bé comunal imposa una sèrie de contraprestacions 
al Club Natació Banyoles a favor del conjunt de veïns de Banyoles valorades en 
67.335,09 € anuals que n’acrediten la vigència de l’ús comunal. 

3. El procediment de desafectació és contrari al Reglament d’Activitats de l’Estany que 
contempla l’aprofitament comunal dels seus béns mitjançant concessió administrativa i 
n’impedeix la seva reducció. 

4. La manca de motivació jurídica de l’expedient comportaria l’anul�labilitat de l’acord de 
desafectació. 

 
Vist l’informe núm. 2016.97 emès pel Secretari Municipal en data de 4 de gener de 
2016, que es transcriu a continuació: 
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“L’explotació de l’àmbit de 11.718 m2 del Club Natació Banyoles (CNB), no s’ha realitzat, 
com queda acreditat a l’expedient administratiu, des de fa molts d’anys, + de 10 anys, com 
a bé comunal, pel conjunt dels veïns empadronats i residents efectius al municipi, en règim 
general, i gratuïtament. Es a dir, no hi ha hagut un aprofitament comú, en concret, el seu 
aprofitament ha estat privatiu i onerós, en el sentit que per poder accedir a l’esmentat espai 
gestionat pel Club, primer mitjançant conveni, posteriorment mitjançant dret de superfície i 
ara mitjançant concessió administrativa inscrita en el Registre de la Propietat de Banyoles, 
ha estat necessari donar-se d’alta com a soci, pagar l’alta i les quotes corresponents amb 
caràcter periòdic. 
Per tant, és certa l’afirmació de l’acord de Ple, i dels informes jurídics que exposen que 
l’espai i el bé no s’ha utilitzat com a comunal, sinó com a bé de domini públic afecte al servei 
públic esportiu. En aquest sentit s’incorpora a la planimetria urbanística municipal que el 
qualifica com a equipament.  
Com a concessió administrativa sobre un bé municipal, l’adjudicatari, tot i ser en aquest cas 
una entitat sense ànim de lucre (associació de caràcter esportiu), paga un cànon anual, que 
d’acord amb el plec regulador de les condicions jurídiques i econòmiques, consisteix entre 
d’altres i amb caràcter principal realitzar prestacions de fer a favor de la col�lectivitat 
municipal, també el descompte del preu d’entrada d’estiu i hivern per aquell que acrediti la 
condició de veí resident efectiu a Banyoles. 
L’establiment d’un cànon o preu en una concessió administrativa és un requisit essencial del 
contracte, que en el present cas, es compleix i que ha estat validat per la seva inscripció, 
sense observació jurídica de cap tipus, del títol concessional en el Registre de la Propietat de 
Banyoles. 
Per últim exposar que no hi ha reducció de tot el sistema general del bé comunal, sinó tot el 
contrari, hi ha una ampliació d’aquest amb la política pública de compres que es va realitzar i 
executar al final del mandat corporatiu 2011-2015. 
En concret, hi ha una desafectació del bé comunal segons planimetria d’11.718 m2, i per 
contra, amb la compra de terrenys afectant-los de bé comunal hi ha una ampliació dels quals 
11.244 m2 corresponen a noves adquisicions de terrenys a la banda nord de l’Estany amb 
autorització expressa de la DGAL/Generalitat de Catalunya) i 4.245 m2 d’ampliació fins a la 
segona línia de plàtans (8,4 m.l) a l’àmbit del parc de la Draga seguint el passeig 
noucentista. Total: 15.489 m2. 
Per tot l’exposat, 
INFORMO FAVORABLEMENT l’expedient de desafectació del bé comunal de Banyoles que 
s’està tramitant, en el sentit que es desestimin integrament les al�legacions presentades, ja 
que no s’ha vulnerat l’article 62.2 de la Llei 30/1992 en relació a l’article 2 del RAE de 
Banyoles, ni tampoc s’ha vulnerat l’article 63 de l’esmentada llei. Es a dir, no ens trobem en 
cap supòsit de nul�litat de ple dret ni anul�labilitat de l’expedient.” 
 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Desestimar les al�legacions formulades pel grup municipal JUNTS PER 
BANYOLES – ERC, pels motius que consten a l’informe emès pel Secretari Municipal 
en data de 4 de gener de 2016, que s’aprova a efectes de motivació. 
Segon. Aprovar la desafectació de part del bé comunal de l’Estany de Banyoles dins 
del terme municipal de Banyoles i, concretament, l’àmbit del Club Natació 
Banyoles/concessionari, amb una superfície afectada d’11.718 m2.  
Tercer. Sol�licitar autorització al Govern de la Generalitat de Catalunya per procedir 
a la desafectació aprovada. 
 
El Sr. Alcalde   els explica el següent: 
“Aquest punt ja va ser discutit, debatut i votat amb el que era la desafectació i la 
delimitació, però, com saben, la desafectació és un acord de govern, per això que, 
el Departament de Governació, la seva assessoria jurídica, va demanar al Secretari 
de la Corporació que la seva desafectació havia d’anar en un expedient apart.  
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Com que era un expedient conjunt el que s’havia fet i s’havia votat per part 
d’aquest plenari, tot i que era en un mandat anterior a aquest, jo vaig informar en 
Junta de Portaveus que per Decret d’Alcaldia obriríem de nou aquesta desafectació i 
que podríem tenir un altre àmbit de discussió en aquest sentit. 
He de dir que hi ha hagut una sola al�legació, en un únic document, presentada per 
Junts per Banyoles, d’Esquerra Republicana;  i ningú més ha presentat cap 
al�legació, ni cap grup municipal. 
Per tant, avui es porta a votació aquest tema en sessió plenària.”  
 
I el Sr. Alcalde   els comenta que: 
“En tot cas, ho torno a dir, com que la discussió ja la varem tenir...  
Doncs, dir que hi ha un informe jurídic per part de la Secretaria de la Corporació 
que informa favorablement l’expedient de desafectació.  
I, recordar que es passarien a domini públic 11.244 m2 i que el bé que s’incorpora és 
de 15.489 m2.” 
 
La Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    els diu: 
“És evident que, el fet que aquestes nostres al�legacions no hagin tingut recorregut  
no ens agrada.   En l’anterior legislatura ja varem defensar aquest bé comunal i ho 
continuem fent també en aquesta, i, ho continuarem fent perquè considerem que 
és una relíquia del passat de Banyoles i que afecta a l’Estany de Banyoles i el seu  
voltant;  i, que forma part de la nostra identitat.   Per tant, que defensarem a -capa 
i espasa- aquest bé.  
Per tant, aquesta desafectació no ens ha semblat justificada.   Nosaltres creiem que 
el bé comunal cal delimitar-lo, ampliar-lo si convé o defensar-lo, però, mai reduir-lo 
perquè una forma jurídica tan antiga no la podem erosionar.  
Nosaltres hi estem en total desacord i ens sap greu aquesta decisió de l’equip de 
govern.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   diu:   
“El nostre grup municipal en l’anterior procediment ja va presentar al�legacions i es 
varen desestimar totes.  Per tant, tornar a presentar al�legacions sabent el 
recorregut que tindrien no era oportú. 
I, nosaltres tornem a dir que el problema en aquesta ocasió no és que sigui un  
procediment legal sinó que és un procediment de concepte polític;  per a nosaltres 
el bé comunal és de tots els banyolins i banyolines.   Per això que, la decisió de 
desafectar i de delimitar s’ha d’acabar votant -sí o no- per part de la ciutadania.   
Nosaltres seguirem reivindicant que totes les modificacions que hi hagi del bé 
comunal es facin tancades en una consulta ciutadana. 
Per això, el nostre grup municipal seguirà votant en contra.” 
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP,  diu que: 
“El nostre grup municipal ja ha deixar clara moltes vegades la posició respecte al 
que representa per a nosaltres privatitzar aquest bé comunal. 
Si poguéssim votar les al�legacions fetes pel grup municipal de Junts per Banyoles  
votaríem a favor perquè compartim el fons de tot el que les ha motivades, i,  
compartim el discurs expressat. 
Volem aprofitat aquest Ple per insistir en la necessitat de donar un ús d’aquest 
espai per tots els veïns i veïnes, i, no per tots els que en són socis del Club Natació 
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Banyoles.   Creiem que hem de trobar un equilibri, d’una vegada per totes, per a la 
resta d’habitants de Banyoles.    
Per tant, per coherència amb l’expressat i amb el que hem vingut defensant fins 
ara, i, sempre, aquest grup municipal votarem en contra perquè volem votar a 
favor de Banyoles. 
El Club Natació Banyoles és molt important per Banyoles però no és tot Banyoles i, 
a diferencia, aquest Consistori ha de vetllar per tota la ciutadania;  per això,  
votarem en contra.” 
 
Intervé el Sr. Alcalde   i els diu: 
“La primera cosa que diré és que aquest Consistori sempre vetlla per la ciutadania 
de Banyoles, no només vostès, sinó que tots i totes.  
Contestant al Sr. Luengo sobre el concepte polític.   Diré que entre aquest acord i 
l’anterior acord hi ha hagut unes Eleccions Municipals en què el seu resultat és el 
que es reflecteix en aquest plenari.   Per tant, aquesta és la decisió dels veïns i 
veïnes propietaris del bé comunal que són els veïns i veïnes de la Ciutat de 
Banyoles.  
Quant al que ha dit la Sra. Masgrau.   Jo no hi entraré massa en profunditat perquè 
aquest tema va ser àmpliament debatut.  En tot cas, aquesta no és una 
privatització, com deia el Sr. Casadevall, perquè el bé continua essent patrimoni de 
la Ciutat de Banyoles.   El que canvi és que passa a ser d’un bé comunal a un bé 
patrimonial. Per tant, en tots els casos segueix essent un bé de la Ciutat de 
Banyoles. 
Quant al tema de la desafectació.   Només s’ha fet per una raó perquè diferents 
ajuntaments anteriors a aquest, en l’àmbit del bé comunal s’han deixat construir 
instal�lacions pel gaudi de socis i sòcies o de veïns i veïnes de Banyoles amb un 
descompte especial;  això a partir d’ara, a partir de la nova concessió. 
I si havíem de preservar aquest bé comunal s’havia de fer preservant-lo i no 
deixant-hi construir equipaments esportius pel gaudi dels seus socis o de la gent de 
Banyoles que hi pugui anar pagant;  ara, amb un 50% de descompte. 
Per tant, primer, no canvia la titularitat.   El bé segueix essent de Banyoles.  Segon, 
que aquest bé comunal fa molts anys que no ho és.   I, val a dir que totes les 
finques que havia comprat l’Ajuntament al voltant de l’Estany, en el seu moment,  
totes, es varen posar com a bé comunal.   Era una norma de la Secretaria de la 
Corporació. 
Ara amb la delimitació que s’ha de continuar fent en l’àmbit de Porqueres, el que 
farem serà anar parlant amb l’Alcalde de l’Ajuntament de Porqueres per anar 
arribant a acords en aquest sentit, i, ben aviat;  doncs, el que farà serà l’ampliació 
del bé comunal al voltant de l’Estany de Banyoles. 
I, en tot cas, no l’hem erosionat, l’hem canviar de qualificació.        
I, per tant, el bé comunal d’aquesta Ciutat que és un bé molt preuat i amb unes 
característiques especials que té Banyoles, jo crec que la voluntat de tot el plenari  
ha de ser sempre l’ampliació, però, en aquest cas coherent. 
Ara tenim aquesta discussió que ja es va fer en el seu moment perquè hem hagut 
de fer aquesta delimitació i desafectació separada;  és ric sempre parlar-ne però no 
ha canviar res del que es va canviar en el seu moment.” 
 
El Sr. Joan Luengo   li diu: 
“Només per respondre a la seva desacreditació.  Però, no prengui com a tal la 
paraula... 
Vostè ens diu, -mirin la representació del Ple després d’unes Eleccions Municipals-.    
Vostès varen tenir 3.515 vots i els grups de l’oposició que estem votant en contra 
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d’aquesta proposta en varem tenir 3.820 de vots, per tant, li segueixo dient que 
aquest és un -problema polític-. 
Potser, hauríem d’escoltar més els ciutadans i ciutadanes que en les Eleccions del 
24 de maig en els debats que varen fer sobre aquest tema, potser, varen legitimar 
més els que volien una altra delimitació.   Una altra manera de fer-ho, que no pas 
la decisió que prenen vostès. 
Per tant, reflexionin si estan fent bé amb el que volen fer.” 
 
El Sr. Alcalde  li contesta que, la reflexió ha d’anar per tots vostès que tenen 
d’altres problemes que parlar d’aquest. 
 
La Sra. Roser Masgrau  li diu: 
“Veiem molt poc justificable aquest canviï de bé comunal a bé patrimonial perquè 
ens sembla que no té cap justificació. 
D’altra banda, al voltant de l’Estany tenim d’altres elements que formen part del bé 
comunal;  concessions que són restrictives.   Per tant, és obrir una -caixa de 
sorpreses- que se’ns pot girar en contra. 
Tornem amb aquesta idea de sí consolidar, sí delimitar, però, mai renunciar a uns 
milers de metres de bé comunal.   
Aquest és el sentit i la filosofia que ens ha inspirat a dur a terme aquestes 
al�legacions, ja que són prou importants per tenir-les en compte.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu:  “Tots nosaltres estem absolutament d’acord amb vostè. 
I, quant s’hagin aprovat els més de 15 mil metres quadrats quedarà aquesta 
delimitació. 
Al mateix temps li demanaria a vostè i al seu grup la mateixa comprensió i que 
analitzessin si el que he dit no és la realitat del sector des de fa molts anys. 
Per tant, aquesta és la discussió que hem tingut i que ja varem tenir.” 
 
La Sra. Masgrau li diu que, creu que està ve que es faci pública perquè és una 
cosa molt important i poc coneguda. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Desafectació de part del bé 
comunal de l’Estany de Banyoles, a l’àmbit de les instal�lacions del Club Natació 
Banyoles, essent la votació de 9 vots a favor (grup municipal: Convergència i Unió) 
i 8 vots en contra (grups municipals: Junts per Banyoles, CUP i ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
5.3.- Contractació de serveis de neteja als edificis municipals i altres 
equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles. 
Vist l’informe emès pel Servei de Medi ambient i via pública motivant la naturalesa i 
extensió de les necessitats que es pretenen cobrir amb la contractació de serveis de 
neteja als edificis municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de 
Banyoles; la idoneïtat de l’objecte del contracte i el contingut per satisfer-les, de 
conformitat amb el que disposa l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP). 
Atès que la contractació de serveis és de naturalesa administrativa; que per la 
quantia econòmica sense IVA del valor estimat de la contractació proposada 
(2.997.657,60 €)  està subjecte a regulació harmonitzada  i que, de conformitat 
amb el que disposa l’article 109 de la TRLCSP, procedeix l’aprovació de l’expedient 
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de contractació i del corresponent plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars. 
Atès que l’elecció del procediment d’adjudicació (obert, amb diversos criteris de 
valoració) queda suficientment justificada en l’expedient. 
Vist el que disposen els articles 273 i ss. 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 
(TRLMRLC)i  109 a 120 de la TRLCSP. 
Vist l’informe preceptiu de Secretaria i Intervenció sobre el plec de clàusules referit 
a l’article 275 del TRLMRLC i sobre crèdit suficient i adequat. 
Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2.n) de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), 52.2.n) i 274.1.b) del TRLMRLC i 
el punt 2 de la disposició addicional segona del TRLCSP, la competència per la 
contractació de serveis l’import dels quals supera el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost (1.760.543,31 € per a l’exercici 2016) és del Ple de la Corporació. 
Atès que segons disposa l’article 52.4 del TRLMRLC el Ple pot delegar l’exercici de 
les atribucions de l’article 52.2.n) d’aquesta Llei en matèria de contractació en 
l’Alcalde i en la Junta de Govern Local i vista la necessitat de fer delegació de la 
tramitació del procediment d’adjudicació d’aquesta contractació en favor de la Junta 
de Govern Local per a disposar d’una major agilitat en els tràmits. 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques 
particulars que han de regir la contractació de serveis de neteja als edificis 
municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles. 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació de serveis de neteja als edificis 
municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles (núm. 
B171.06.2015.862) amb un pressupost màxim de licitació d’1.645.488,00 € més 
IVA. 
Tercer. Autoritzar la despesa de 330.601,04 € (IVA inclòs) corresponent a la 
previsió de despesa de l’anualitat 2016 (de juny a desembre), amb càrrec a les 
partides pressupostàries de la classificació econòmica 22700 “contr. prestació 
servei neteja” dels següent programes del pressupost municipal: 
 
Partida Denominació orgànica Servei 
12.92000.22700 Administració general Secretaria i serveis generals 
12.92900.22700 Jutjat de Pau Secretaria i serveis generals 
31.15330.22700 Vies públiques Medi ambient i via pública 
33.13000.22700 Policia Local Policia local 
40.33210.22700 Biblioteca Cultura 
40.33321.22700 Teatre Cultura 

40.33322.22700 Auditori Ateneu Cultura 

40.33323.22700 La Factoria Cultura 

42.32310.22700 Escola B. Reixach Cultura 

42.32311.22700 Escola La Draga Cultura 

42.23312.22700 Escola Can Puig Cultura 

42.32313.22700 Escola Pla de l'Ametller Cultura 

42.32314.22700 Escola Camins Cultura 

45.34221.22700 Pav. La Draga Cultura 

45.34222.22700 Pav. Can Puig Cultura 

42.32311.22700 Escola La Draga Cultura 
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42.23312.22700 Escola Can Puig Cultura 

45.34223.22700 Pav. La Farga Cultura 

45.34224.22700 Camp de Futbol Vell Cultura 

45.34226.22700 Pista coberta Pla Ametller Cultura 

60.43010.22700 Promoció Econòmica Promoció econòmica i programes 
60.43200.22700 Promoció turística Promoció econòmica i programes 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual caldrà consignar crèdit suficient i adequat 
per atendre la despesa en la resta dels exercicis econòmics de la plurianualitat: 
 

Exercici Pressupost 21% IVA Total 
2017 468.384,00 98.360,64 566.744,64 
2018 468.384,00 98.360,64 566.744,64 
2019 468.384,00 98.360,64 566.744,64 
2020 (de gener a maig) 195.160,00 40.983,60 236.143,60 
 
Quart. Disposar  l’obertura del procediment  d’adjudicació del contracte, convocant 
licitació pública, pel procediment obert ordinari, mitjançant diversos criteris de 
valoració de les ofertes,  a través de la publicació de l’anunci de licitació, en el 
taulell d’anuncis i en el perfil del contractant de la Corporació Municipal i en els 
següents butlletins oficials: DOUE, BOE i BOP de Girona. 
Cinquè. Complir els tràmits preceptius fins a la formalització del contracte, sense el 
qual no es podrà començar l’execució, incorporant a l’expedient còpia del contracte 
que s’atorgui. 
Sisè. Designar el Sr. ACB com a responsable del contracte amb les facultats 
determinades a l’article 52 del TRLCSP que garantirà durant tota la durada del 
contracte que el contractista porti a terme l’execució dels serveis d’acord amb les 
condicions establertes en el contracte, i informarà oportunament a l’òrgan de 
contractació sobre qualsevol incidència o deficiència detectada. 
Setè. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal i a les Àrees i Serveis 
Municipals, als efectes pertinents. 
Vuitè. Delegar en la Junta de Govern Local la tramitació del procediment 
d’adjudicació del contracte de serveis de neteja als edificis municipals i altres 
equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles, d’acord amb el que 
disposa l’article 52.4 del TRLMRLC. 
Novè. Donar compte al Ple de la Corporació de l’adjudicació del contracte. 
 
El Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor de l’Àrea de Serveis Generals,  els 
diu: 
“He de dir que el contracte actual el gestiona Clece SA fins a 31 de maig de 2016. 
I, que la valoració d’aquest contracte no ha estat del tot positiva;  hi ha hagut 
moltes incidències d’incompliment.  Això és ben sabut per molts dels que estem 
aquí presents. 
I, ara és licita un nou contracte de 4 més 2 anys, que seria de 6 anys.  I que per 
l’import acumulat s’ha de fer publicitat a part dels diaris del país al DOUE, que és el 
Diari Oficial de la Unió Europea.  Són 45 dies naturals per presentar pliques.   El 
procediment és obert, de licitació lliure i de lliure concurrència. 
La plantilla que es licita ha de estar d’acord amb el conveni col�lectiu de neteja i 
que és la següent, un encarregat o encarregada, 2 especialistes de neteja de vidres 
i unes 20 netejadores o netejadors en diferents horaris. 
El contracte que ara acabarà tenia un nombre no suficient d’hores de neteja en 
espais especialment sensibles, com col�legis, pavellons i d’altres.  A la setmana 
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totes les dependencies es netejaven en 530 hores i ara s’han incrementat a 620 
hores pel millor rendiment.  Per tant, també s’incrementa el preu del contracte. 
El preu de licitació per l’hora seria de 12,00 euros més IVA d’acord amb l’estudi 
comparatiu i econòmic.  I, es preveu adjudicar per un preu/hora a la baixa a 11,50 
euros.” 
 
El Sr. Alcalde   diu el següent: 
“El que queda clar és que el Consell Comarcal continuarà fent les mateixes 
dependencies. 
La voluntat era si es podia incrementar però quedava clar que amb el tema de la 
subrogació es perdria l’essència del COIET, per tant, això no ha estat possible. 
Però, sí que el que es fa és incrementar aquestes 90 hores de neteja setmanals 
d’acord amb un estudi que s’ha fet d’equipament per equipament per tal que hi 
pugui haver un millor servei. 
Per tant, es proposa a aprovació aquest conveni que pot arribar fins a 3 milions 
d’euros.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu:   
“Entre les moltes coses que em preocupen i que sembla que a alguns, els preocupa 
que a mi em preocupin, hi havia la contractació del servei de neteja d’aquest 
Ajuntament. 
Primer, perquè aquest grup municipal ha estat un d’aquells d’assenyalar els llocs on 
no funcionava i a assenyalar, també, la mala situació laboral que tenen les 
persones del servei de neteja.   I, perquè, d’aquests 12,00 euros reals a l’hora, més 
IVA, del preu de sortida al treballador o treballadora li arribarà uns 4,00 euros.   
Per tant, està treballant a un preu de 4,00 euros. 
Per tant, cal recordar que hi ha treballadors i treballadores que avui dia cobren sous 
molt baixos i en condicions no suficientment bones. 
Des d’Iniciativa celebrem l’ampliació d’hores per tal d’acostar-se a la realitat i 
perquè aquest increment de preu pot suposar que hi hagi una millora del servei i 
una qualitat de neteja dels edificis municipals.     
Això nosaltres ho valorem molt positivament.   Però, nosaltres que vivim en el segle 
XXI trobem a faltar en aquest nou concurs un informe del perquè no es fa aquest 
servei de manera municipal;  perquè no es rescata aquest servei. 
Per tant, no estaria de més que s’adjuntés l’explicació econòmica i legal del perquè 
no rescatem aquest servei;   i, vull recordar que d’altres ajuntaments ho estan fent.    
En segon lloc.   Ens preocupa que no hi hagin clàusules socials ni clàusules 
ambientals perquè en un contracte d’aquestes característiques i per la quantitat 
que suma per a nosaltres era molt important haver-hi clàusules ambientals.   Per 
exemple, noves tècniques de neteja ja que actualment hi ha tècniques de neteja 
molt més ecològiques, molts més econòmiques que el treballador ho agraeix 
moltíssim.  I també amb clàusules socials.  Ja sabem que ho subrogaran però 
nosaltres creiem que s’hauria d’haver obligat a l’empresa que entri amb unes 
condicions de nova contractació.   Per exemple, que es valorés millor aquella 
empresa que contracta persones amb una situació laboral o econòmica 
determinada. 
No dependríem tant dels plans d’ocupació que tenim. 
Les empreses que es presentaran són empreses molt grans que quan es presentin 
canviaran l’excel, hi posaran Ajuntament de Banyoles, el nombre d’hores.  Amb 
aquestes empreses ens podrem trobar amb la situació que l’empresa actual amb un 
altre nom acabi guanyant. 
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Aquí, també, hi trobem a faltar una màxima exigència de seguiment d’aquestes 
empreses a l’hora de revisar la feina que estan fent;  potser, cada mig any per 
poder exigir mesures de correcció.        
Davant de tot això i valorant molt positivament l’ampliació d’hores, i, havent fet les 
recomanacions que hem fet el nostre vot serà d’abstenció.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu: 
“Només li diré dues coses. 
Que, la preocupació que tenia per servei de neteja, hi era, però, no era major de 
qui li parla i de l’equip de govern, donat que, i amb això li contesto a l’última 
qüestió que ha dit. 
El seguiment pot ser anual.   En tot cas, el seguiment és setmanal.   Nosaltres cada 
setmana abans de la Junta de Govern Local hi ha un staff en què hi ha tots els caps 
de serveis i aquí és on es planifica la setmana, i, on surt el que no ha anat bé 
durant la setmana anterior. 
Pel que fa al tema de la neteja ha sortit moltes vegades.  I, des d’aquí hi han hagut 
requeriments a l’empresa en aquest sentit;  i, des d’aquí també hi ha hagut la 
voluntat de fer aquest nou concurs perquè no s’allarga la pròrroga. 
Amb el que diu d’aquest nou concurs hi ha coses en què no hi estem d’acord i coses 
que sí.   Com municipalitzar.   Aquest és un model en que discrepem en aquest 
sentit i no des d’ara. 
I, ho hem portat ara i no tres mesos abans perquè volíem que el Consell Comarcal 
estudiés la possibilitat perquè n’estem contents del servei que dóna el COIET.   Ens 
hagués agradat però no ha estat possible.   
En tot cas, estarem amatents amb el concurs.   Vostès ja sabem que les meses de 
contractació les valoren els tècnics;  i jo estic ben segur que els tècnics que hi 
hagin a la mesa de contractació tindran molt en compte totes aquestes 
consideracions que vostè ha fet i d’altres. 
I val a dir en honor a la veritat que calia posar-hi més hores.   El que hem fet és 
buscar aquell punt en què les coses poden anar bé.  Aquest esforç s’ha fet;  per 
part dels tècnics de cada àrea ja que els toca diferents equipaments. 
Per tant, pensem i aquesta és la voluntat que aquest concurs ha d’anar millor en 
aquest sentit.” 
 
Intervé la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de 
la CUP,  i diu el següent:   
“Des del nostre grup polític ens volem reafirmar amb el que diem sempre. 
-Tornem a posar la remunicipalització sobre la taula. 
Si ara tinguéssim les neteges municipalitzades no estaríem parlant d’un nou 
contracte de neteja. 
Ho hem de tenir present.  La gestió dels serveis de forma directa ens permet 
garantir-ne la qualitat; garantir que el benefici sigui pel poble i garantir unes 
condiciones de treball dignes pels treballadors i treballadores sense sous precaris ni 
discriminacions de cap tipus. 
Dit això, dir que també ens hagués agradat poder considerar el canvi del vot que 
farem avui en aquest punt, tenint un plec de clàusules més social; un plec de 
clàusules discutit amb d’altres grups polítics i un plec de clàusules que no beneficiï 
a l’empresa en front de les persones. 
Entrem ara dins del plec de clàusules.   Direm que entenem que aquest Ajuntament 
ha fet tots els esforços perquè ho portés una empesa del tercer sector.   Però, això 
no ho contempla el plec de clàusules.  Hi ha cinc grans condicions que nosaltres 
creiem indispensables de debatre.  Unes clàusules ambientals;  en el temps que 
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estem és necessari que hi siguin.   Una segona.  La priorització de les cooperatives 
en front de les empreses mercantils   Una tercera.   Empreses de dins del territori 
en front de empreses fora del territori.   Empreses del tercer sector.   I, finalment 
prioritzar i posar en el plecs de clàusules que respectin les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores; cosa que no es contempla mai en cap plec de clàusules. 
Mirin.  Hem de començar de no comportar-nos com si aquest Ajuntament fos una 
empresa perquè, volem insistir que, els Ajuntaments no són empreses, els 
Ajuntaments estan al servei del poble i han de garantir el bon funcionament per les 
persones. 
Per aquest motiu la CUP votarà en contra;  no perquè no vulguem un servei de 
neteja sinó per la forma i les condicions que s’estan portant al Ple el servei de 
neteja.” 
 
El Sr. Alcalde   li contesta el següent: 
“A mi em sembla que tothom que hi en aquesta sessió plenària, la gent que ens 
escolta aquí i la gent que hi ha a casa el que és verdaderament obvi, són dues 
coses.   O sigui, si hi ha municipalització no hi hauria plec de clàusules; una altra, 
és tan obvi que l’Ajuntament no és una empresa...   En tot cas, ja li he corregit 
diverses vegades això però avui em permeti que li torni a fer. 
Tampoc és gestiona com una empresa.  El que passa que es gestiona bé.  No sé si 
ho confon ?.  I el que fem és que nosaltres procurem gestionar l’Ajuntament bé. 
Evidentment, que les condicions dels treballadors i treballadores s’han de respectar.  
Nosaltres procurem gestionar-ho bé perquè no puguin ser impugnades 
judicialment.   I, sobre el tema del tercer sector l’acabo d’explicar.   I, no ho 
tornaré a fer els motius pels quals no ha pogut ser que són aliens a aquesta 
Corporació. 
Per tant, es pot votar en contra però que quan diem una cosa sigui dita amb tota la 
coherència possible.”      
 
La Sra. Sandra Pazos   diu: 
“Primer de tot li recordo que quan he iniciat la meva intervenció he dit que vostès 
no han posat el -tercer sector- en el plec de clàusules.  
Una cosa és el que han fet vostès i una altra cosa el que es porta ara al Ple. 
Vostès ho han negociat i han fet tots els esforços perquè el COIET ho portés.   
Segona cosa.   No cal que em corregeixi.   Aquest Ajuntament no és una empresa 
però es porta com una empresa perquè estan prioritzant el benefici, l’estalvi, en 
front del benestar de les persones.  
Quan el Sr. Luengo ha dit que aquestes persones rebrien un sou de 4,00 euros 
l’hora això no és garantir el benestar de les persones i l’Ajuntament crec que això 
hauria de fer-ho. 
Vostès ens han negat, ja en la legislatura anterior, com portar estudis per 
municipalitzar els serveis.   No ho volen.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu: 
“Em permetrà dir-li que si la vull corregir ho digui.   Una altra cosa és que vostè ho 
vulgui que veig que no.  La veritat és que a vegades la tossuderia porta a errors.   
I, això haurà de comprovar-ho vostè. 
Nosaltres no podem prioritzar el bé sobre les persones.  Quan diu això falta a la 
veritat. 
Nosaltres prioritzem un bon servei de neteja perquè els habitants de la Ciutat de 
Banyoles quan vagin en un equipament municipal el tinguin més net i en millors 
condicions.  Això és el que prioritzem.  Perquè és la nostra obligació de gestió 
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municipal, no d’empresa, nosaltres gestionem els equipaments i no de forma 
indirecta.   També, li recordo Sra. Pazos que podria ser externa;  ja que en d’altres 
llocs ho és, en canvi en aquest cas la prestem directament des de l’Ajuntament.  És 
una municipalització si m’ho permet.  
Per tant, nosaltres considerem que aquest model de gestió és millor.  Per tant,  
discrepem en aquest punt. 
Però això no vol dir que no procurem pel bé de les persones, tot el contrari, des del 
nostre punt de vista. 
I, hi ha equipaments com l’Escola Municipal de Música que externalitzar-ho no ha 
anat tan malament, per exemple.  Tot al contrari. 
Al final, sap que passa Sra. Pazos que som presoners del que diem.  
En canvi, el servei de neteja no ha anat prou bé.   Potser hi havia poques hores.   
Per tant, hem de procurar que vagi bé posant-hi més hores. 
I, el tema del COIET va apart;  i, no l’hem de renovar perquè està vigent entre les 
dues administracions públiques.   Això segueix;  per tant, sí que l’hem fet aquest 
exercici del tercer sector.   I sí tots n’estem contents, doncs, endavant.” 
 
El Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    diu el següent: 
“El contracte de la neteja no és un contracte menor és un dels contractes 
complicats que tenen tots els Ajuntaments; i l’Ajuntament de Banyoles no se 
n’escapa. 
L’anterior contracte tots hi hem coincidint, l’equip de govern i l’oposició, no era un 
contracte que estigués bé.   Anava per superfícies i no per hores i no estava de tot 
ajustat;  es podia haver fet d’una forma millor. 
Ara s’ha millorat aquest sistema.   S’ha canviat el sistema de superfícies pel 
sistema d’hores.  El que farà serà tenir les coses molt més clares amb el 
concessionari perquè és un dels problemes que teníem fins ara.   
Potser el concurs no era del tot clar com esperàvem per controlar l’àmbit de la 
neteja.  És un lloc on hi ha molta competència i les empreses són molt agressives 
per això que els Ajuntament han d’estar-hi a sobre perquè juguem sempre amb el  
marge d’hores i metres de neteja. 
El contracte nou des del nostre punt de vista millorar l’anterior.   I, el nostre grup hi  
votarà a favor perquè aquest millora les coses i això ens ajudarà a tenir una millor 
relació amb el concessionari. 
Llavors.  Amb les responsabilitats que a mi em pertoquen amb el Consell Comarcal 
puc donar fe que s’ha fet un intent important que el COIET pogués fer moltes més 
neteges a l’Ajuntament.   Però, per temes laborals i de subrogacions no ha estat 
possible malgrat s’ha intentat de moltes maneres tot i que era una cosa molt 
positiva i que hagués donat aquest plus social. 
Jo mateix com a Conseller del COIET i com a membre del Consell Comarcal puc dir 
que això ha estat així i que, per tant, s’ha de posar en valor. 
Estem molt a favor de l’augment d’hores que s’ha fet.   Ara feia falta posar en ordre 
revisant tots els equipaments i nosaltres creiem que esta molt bé que s’hagin 
ampliat les hores.  
Un altre punt que volem destacar és el tema del preu.  A nosaltres també ens 
preocupa la precarietat dels treballadors i treballadores del món de la neteja, però,  
nosaltres també entenem que els ajuntaments tenen les eines que tenen per poder-
ho controlar.  I, voldríem que d’alguna manera es tingués en compte que l’empresa 
que ho gestioni respecte els seus treballadors i treballadores sigui coneixedor de la 
precarietat laboral que hi és molt present, i, que per tant ho hem de estar vigilant 
com a entitat pública que som.   
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Nosaltres votarem a favor d’aquesta contractació. 
Ens ha semblat interessant el que s’ha apuntat que hi pogués haver un control 
sobre els productes que s’utilitzen i que, ambientalment, siguem vigilants que 
l’empresa ho faci de la millor manera possible.  Sabem que el tècnic de medi 
ambient és qui fa el control de la neteja.  I, entenem que hi té una certa 
sensibilitat, però, estaria bé que es posés de relleu en el contracte que en les 
revisions que es fan es fes constar que -estem millorant la qualitat dels productes i 
la seva responsabilitat amb el medi ambient-.”  
 
El Sr. Alcalde  contesta el següent:    
“Sr. Juan és veritat el que vostè ha dit, que, -els contractes de neteja no són fàcils i 
alhora són complicats-.  
I, estar-hi a sobre i vigilar el concurs li puc ben assegurar que per la complexitat i 
per l’experiència serà així.   El control dels productes els tècnics de medi ambient 
els fan i els continuaran fent.   La precarietat laboral procurarem mirar-ho. 
I sobre l’augment d’hores tot i que hi ha algun equipament de més, la major 
ocupació dels equipaments municipals genera que aquest sigui un factor clau amb 
el nombres d’hores.  
I li agraeixo que vostè com a responsable comarcal del COIET ho hagi dit, que el 
COIET ha fet totes les consultes que havia de fer per poder ampliar aquest 
contracte. 
Per tant, aquest aclariment que vostè ha fet coincideix clarament amb el que jo he 
exposat.”  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Contractació de serveis de neteja 
als edificis municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de 
Banyoles, essent la votació de 14 vots a favor (grups municipals: Convergència i 
Unió i Junts per Banyoles), 2 vots en contra (grup municipal: CUP) i 1 abstenció  
(grup municipal: ICV-IdB).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
5.4.- Sol�licitud d’autorització al MHAP de reposició d’una plaça d’agent de 
la Policia Local vacant a la Plantilla Orgànica 2016, i aprovació d’Oferta 
Pública de la Corporació 2016. 
Atès l’informe emès per la Cap de Recursos Humans de la Corporació de data 18 de 
gener de 2016, i que literalment diu: 
 
“Atès que el dia 18 de gener de 2016, s’ha dictat la resolució número 2016.69, conforme es 
concedeix al Sr. JRC la situació d’excedència voluntària per incompatibilitats, a partir del dia 
11 de gener de 2016, que no comporta la reserva del lloc de treball ni de destinació, ja que 
ha estat nomenat funcionari de Carrera de l’Ajuntament d’Olot en la categoria d’agent de la 
Policia Municipal.  
Atès el que disposa l’article 20.2.C) de la Llei 48/2015 de 29 d’octubre, per la que s’aprova la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, conforme la taxa de reposició 
d’efectius del personal de la policia local serà del 100% (1/1). 
Ara bé, aquest supòsit de reposició només es pot tenir en compte, si previ informe de l’àrea 
d’intervenció s’acredita el compliment de l’estabilitat pressupostària, la regla de gestió de la 
despesa i la ràtio d’endeutament per sota del límit que disposa la Llei Orgànica 2/2012, 
d’estabilitat pressupostària pels exercicis 2015(liquidació) i 2016 (pressupost). 
El procediment a seguir serà adoptar un acord de ple, en el que es sol�licita la reposició 
d’aquesta plaça d’agent de la policia local que ha quedat vacant, i en que es posa de 
manifest que aquest mesura no comporta risc del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
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pressupostària davant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (autorització), 
prèviament a l’aprovació de la convocatòria del lloc de treball vacant. 
Per tot l’exposa’t, s’informa favorablement la tramitació de l’esmenta’t expedient.” 
 
Atès el que disposen l’article 20.2.C, 20.Uno.4 i 20.Cinco de la Llei 48/2015,  de 29 
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016. 
Atès que l’Ajuntament de Banyoles compleix amb l’establert a la Llei Orgànica 
2/2012, d’estabilitat pressupostària, i en concret, la regla de gestió de la despesa, 
el límit d’endeutament viu, el període mig de pagament a proveïdors (PMP) i 
l’estabilitat pressupostària d’acord amb l’informe de la Intervenció municipal núm. 
2016.161, de data 19 de gener de 2016.  
Atès el que estableix la Disposició Addicional Setena de la Llei 3/2015, d’11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives que modifica la Llei 16/1991 
de policies locals.  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyoles, l’adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Sol�licitar autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
per procedir a la reposició d’una plaça d’agent de la policia local de l’Ajuntament de 
Banyoles, fins al 100% (1/1), d’una plaça vacant a la plantilla des de l’any 2016, 
d’acord amb els informes econòmics i jurídics emesos. 
Segon.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Banyoles per l’any 
2016, que englobarà única i exclusivament aquesta plaça, als efectes del que 
disposa l’article 70 de la Llei 7/2007 EBEP i 57 del Decret 214/1990, pel que 
s’aprova el reglament de personal dels ens locals. L’esmentada aprovació queda 
condicionada suspensivament a l’obtenció de l’autorització sol�licitada en el punt 
primer. 
 
Número places: 1 
Categoria: Agent Policia Local 
Règim: Funcionari de carrera 
Complement de destí: 14  
Règim d’accés: concurs-oposició  (article 6.1 del Decret 233/2002)  
Nivell de català: B 
 
Tercer.-  Un cop rebuda l’autorització, publicar l’oferta pública d’ocupació al DOGC, 
al BOP, així com notificar-ho a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.  
Quart.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Banyoles, i al Cap de la Policia Local. 
 
El Sr. Alcalde   diu que: 
“He de dir que hi havia un agent de la Policia Local que va demanar plaça en 
comissió de serveis a Santa Cristina d’Aro en el seu moment.   Va aprovar la plaça i 
varem haver de demanar autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
Ara n’hi havia una de plaça aquí que estava en comissió de serveis.  A l’Olot han 
creat la plaça, i, com que aquesta persona viu a prop d’Olot el que ha fet és 
quedar-s’hi en propietat. 
Per tant, nosaltres complint amb tots els requisits el que fem és demanar al 
Ministeri l’autorització per a la contractació de la nova plaça. 
I, el que faríem seria retardar el concurs i convocar dues places definitives en 
comptes per a la Policia Local de la Ciutat.”  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació de la Sol�licitud d’autorització al MHAP 
de reposició d’una plaça d’agent de la Policia Local vacant a la Plantilla Orgànica 
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2016, i aprovació d’Oferta Pública de la Corporació 2016, essent la votació de 15 
vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i  
2 abstencions (grup municipal: CUP).  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
El Sr. Alcalde  diu que ara podem passar a l’apartat de  -Precs i Preguntes-  per 
part dels grups municipals: 
“En tot cas, abans d’entrar en aquest apartat crec que hauríem de tractar qüestions 
que varen demanar vostès. 
 
Crec que les canyes estan totes tretes, per tant, en aquest cas tenim aquest 
compliment resolt. 
I, el nou reglament d’ús de les xarxes socials que va demanar el Sr. Joan Luengo 
crec que ja se’ls ha passat.  
 
De moment jo diria que només el grup de Junts per Banyoles, crec, ens ha fet 
arribar alguna proposta.   En tot cas, la Regidora, Sra. Clàudia Massó, els cridarà 
per parlar d’aquest tema. 
 
També, hi havia el tema que en unes reixes hi havia uns forats.  Els tècnics de 
l’Ajuntament diuen que aquests forats estan dintre de la reglamentació.  Ells 
entenen que ha de ser això perquè si fossin més petits podria entrar aigua dins La 
Factoria. 
 
I, el tema d’un llum que hi hauria en la farmàcia de Can Puig.   Jo entenc que ja 
està funcionant. 
Per tant, crec que no queda res més per contestar. 
 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu:   
“Efectivament el Sr. Lluís Costabella avui trucat i m’ha dit que ja funcionava la 
farola, però, no fa suficient llum.  Això dit pels veïns i veïnes de la zona.    
 
Nosaltres tenim tres precs. 
El primer és referent a la Caseta de Fusta.   Celebrem que hi hagi una remodelació. 
Ja s’havia dit però alguns ciutadans i ciutadanes quan passen per allà els agradaria 
saber què ha passat amb l’arbre o quina remodelació s’hi estan fent. 
Una mica donar informació del projecte que s’està realitzant en aquella zona i, 
també, saber quan s’inicien i quan s’acaben aquestes obres.  
Després.   Un plantejament que en alguna ocasió li hem fet arribar.   Quan 
desapareix un arbre apart d’informar del perquè desapareix saber si es reposarà o 
no es reposarà.   L’Ajuntament de Barcelona o l’Ajuntament de Girona quan un 
arbre desapareix diuen si l’arbre estava malalt i si n’hem plantar un altre;  un til�ler 
o una alzina.  
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És una manera que la ciutadania entengui que no ens els carreguem perquè sí i que 
tot i que hi ha una taxa de reposició d’això en sóc conscient, doncs, sigui merament 
informatiu. 
 
També, un tema que ha sortit a la premsa i que ja li hem fet arribar les nostres 
peticions, tant a l’Alcalde com al Regidor de Medi Ambient, com als tècnics 
pertinents.   Sobre l’enverinament de diferents gossos a la zona del Pla de 
l’Ametller. 
És una cosa que a nosaltres ens preocupa.    Els varem fer arribar immediatament 
vuit propostes; una d’elles descartada perquè no es pot fer i les altres són 
recomanacions i propostes. 
Nosaltres ho varem dir a la Junta de Portaveus però des d’Iniciativa valorem que ho 
hem de dir en el Ple, reclamant que l’Ajuntament faci una denuncia sobre aquesta 
situació.  Mostrar la nostre preocupació i per posar-nos ferms que això ni ens 
agrada ni volem que torni a passar. 
Per tant, nosaltres creiem que aquesta postura des de l’Ajuntament és la més 
oportuna.  
 
I per últim.  Nosaltres esperem que serà l’última vegada que parlarem d’aquest 
tema perquè el Jutge ja l’ha tancat. 
És referent al tema de la Creu Roja.   Nosaltres amb diferents grup municipals hem 
reclamat amb moltes ocasions mesures i informes sobre el procediment que s’havia 
realitzat. 
Nosaltres creiem que ara un cop tancat i sabent la sentència final tornem a 
demanar aquella revisió que els grups municipals varem reclamar en el seu 
moment.   Demanar on s’havia fallat a nivell de serveis municipals en aquella 
situació. 
Per tant, seguim reclamant els protocols que se segueixen sigui quin sigui l’afectat 
o l’afectada.” 
 
El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Medi Ambient i Batlle d’Aigües, li diu el 
següent: 
“Aquell arbre de la Caseta de Fusta es va treure perquè ja es va preveure que 
duraria pocs anys. 
Com a conseqüència d’aquest estiu que faltava ombra i de la gespa en mal estat al 
final varem optar per retirar-lo, i, en el seu lloc s’hi plantaran 11 arbres amb la 
disposició que doni més ombra de la que hi havia fins ara. 
I sabent que té una orientació a ponent, que a la tarda s’haurien de posar els 
arbres dins l’aigua;  i, com que hi ha gent que vol parar el sol hem buscat un terme 
mig.   Esperem que agradi a la gran majoria i solucioni aquests problemes. 
També poden veure com ara hi ha més terra.   Esperem que sigui per la bona 
qualitat de la gespa i que la gent es comporti d’una manera més cívica. 
L’última vegada el resultat va ser desastrós.   Les tanques que varem posar varen 
acabar totes destrossades. 
Esperem que aquesta vegada tinguem més èxit i a veure com acabat tot plegat. 
El que sí que vull dir és que es va informar que la Caseta de Fusta es tancava uns 
mesos perquè s’hi anava a actuar.” 
 
El Sr. Alcalde   diu que: 
“L’últim tema que ha comentat, el tema de la Creu Roja, és un tema judicial i 
nosaltres sempre hem dit que en temes judicials nosaltres no hi entraríem.  No hi 
hem entrat mai, per tant, tampoc ho farem ara. 
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L’explicació era un Informe d’Intervenció molt llarg, és d’11 pàgines, i que fins i tot 
es va penjar a la web perquè tothom pogués veure’l.  Els protocols els establia 
l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal segons manava la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Sobre el tema de l’enverinament dels gossos.  Jo ho vaig explicar llargament a 
vostès.   Com també alguna qüestió més a la Junta de Portaveus. 
Aquest Ajuntament a través de la Policia Local, el Regidor encarregat de la Policia 
Local i jo mateix quan varem tenir constància que hi havia un possible 
enverinament de gossos una de les decisions que es pren es tancar amb cintes les 
entrades del parc Manel Saderra posant-hi cartells donat que això podia suposar un 
risc  
S’hi posa vigilància per part de la Policia Local i per part dels Mossos d’Esquadra 
que són qui porten les investigacions al respecte i tot el cap de setmana no es 
detecta cap més nou cas 
Es fa una passejada pel parc per part de Vila per si es podia detectar alguna qüestió 
del verí.   I, no es detecta absolutament res en aquell moment.   Hi havien 6 
animals morts i 1 que, per sort, va sobreviure.  I, no hi va haver res més fins 
dimecres i dijous de la setmana passada. 
Porten la investigació els Mossos d’Esquadra.  Ens demanen la nostra col�laboració 
però sense entrar en la investigació. 
Vostè em va fer un suggeriment i el vaig contestar de manera immediata, el vaig 
trucar.   Algunes recomanacions que vostè ha fet s’han portat a terme.   Però, 
algunes no perquè això és un delicte del Codi Penal.  
I tant la Sra. Roser Masgrau com vostè ens varem posar d’acord en aquest sentit.    
Varem manifestar que primer conclouríem les investigacions i que nosaltres farem 
tota la prevenció que calgui.   Per tant, tot això s’està fent. 
I, tot fa pensar però no ho afirmo de cap manera que no fos en un espai públic 
perquè no s’ha trobat verí.  Però, això ho ha de concloure la investigació.  Jo estic 
dient el que m’ha traslladat el Cap de la nostra Policia Local.” 
 
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP, 
diu: 
“Un primer prec o pregunta, que ja li varem fer a la Junta de Portaveus però li 
repetim perquè ens agradaria que tothom sentís la resposta.  
Ens agradaria saber si aquest Ajuntament ha estat denunciat després 
d’haver aprovat la moció de suport a la Resolució de 9 de novembre.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu:   “No.  Que jo sàpiga.” 
 
I la Sra. Pazos   li diu:    
“Doncs, en el cas que es denunciés o hi hagués una futura denuncia com 
procedirien. 
Tinc una altra pregunta. 
Aquesta pregunta és referent a la web.   Nosaltres creiem que la web s’hauria 
d’agilitzar una mica més i posar especial èmfasi amb els esdeveniments culturals i 
populars;  perquè diversos veïns ens han manifestat que en la mateixa web de 
l’Ajuntament els costa molt trobar informació. 
Per tant, demanem que si és possible això se solucioni.”     
 
El Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP,  diu que: 
“Tenim tres temes més. 
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Arrel del que ha passat amb els animals en ha semblat bé fer un prec.   Des de la 
CUP creiem que caldria fer un protocol sobre el maltractament animal; anar una 
mica més enllà i incloure activitats en el pla educatiu a fi d’evitar situacions 
d’aquests tipus. 
 
També, en l’acta de la Junta de Govern Local del dia 18 de gener consta que hi ha 
hagut un canvi de preu en l’Escola Bressol Municipal.   Demanem, si se’ns pot donar 
informació sobre aquesta modificació. 
 
I felicitar-vos per una nova publicació de la revista -Jo Banyoles-.   Lligat a la 
presentació d’un estudi que recull les publicacions de Banyoles.  Nosaltres ens  
alegrem que aquesta faceta banyolina sigui ben viva. 
Però, ens agradaria tenir més informació sobre aquesta revista ja que segons tenim 
entès rep algun tipus de fons públic.   Ens agradaria saber com funciona.” 
 
El Sr. Alcalde   els diu que: 
“Quant a la primera pregunta no cal parlar-ne.  Perquè, no cal cridar el mal temps 
abans d’hora. 
Quant a la web.  Hi ha una web que és cultura.banyoles.cat  i que explica tot el 
tema de la cultura de Banyoles.  Per tant, és la web del Departament de Cultura 
d’aquesta Corporació.   
Sobre aquest tema de protocols sobre el maltractament animal, doncs, oberts a 
parlar-ne. 
I, sobre l’Escola Bressol Municipal.  És un tema que no es va aprovar per Junta de 
Govern Local perquè era un tema de beca de menjador que el protocol de beques 
aprovat ja ho contemplava i que, per tant, aquest ja es podia resoldre.” 
 
El Sr. Pau Comas Balateu, Regidor de Joventut, els diu: 
“La revista -Jo Banyoles- és una revista destinada al jovent de Banyoles que l’han 
confeccionada tres estudiants de Batxillerat de Banyoles i algun que ja està a la 
Universitat;  i amb els serveis tècnics de Joventut varem creure adient tirar  
endavant la publicació amb el que és la publicitat.   Per tant, hi treballem 
conjuntament perquè els joves puguin veure què estem fent de la Regidoria de 
Joventut. 
I, en aquesta primera edició de la revista hem explicat el que és l’Oficina Jove i el 
que s’hi fa.” 
 
El Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal de 
Junts per Banyoles,  els exposa el següent: 
“Són dues preguntes i un prec. 
No fa gaire es va asfaltar el camí que va del Mirador del Barri de Lió i que connecta 
amb la comarcal C-150 per donar sortida als veïns i veïnes quan se celebren proves 
esportives i es talla la carretera comarcal.   Això ho suposem.  
Però, últimament s’han posat unes barreres als extrems d’aquest camí que 
entenem que és públic i ha de tenir accés lliure.” 
 
En diversos aparcament de bicicletes de Banyoles s’hi veuen bicicletes abandonades 
i mig desmuntades.  Preguntem si des de l’Ajuntament es fa alguna actuació per 
treure aquestes restes. 
I aprofitant-ho ara, volem demanar que s’actuï davant el costum incívic d’aparcar 
en l’escultura que hi ha a la Plaça Major. 
No es guarda cap perímetre del seu entorn ni es sancionen als infractors.” 
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I el prec que és gairebé un –clam- avui que s’ha parlat de precarietat.  
Parlàvem de la Delegada del Govern que només es preocupa de les banderes quan 
el nostre país està molt més preocupat pel tema social. 
Es fa evident que la precarietat laboral és un fet que comporta conseqüències tant 
de benestar social com de salut. 
Per tant, demanem que es reflecteixi en les memòries de benestar social com en 
d’altres àrea, si és el cas, la proporció de persones que es veuen afectades per la 
precarietat laboral en la nostra Ciutat. 
I volem esperonar al nostre govern que no es traspassin les línies d’abús i es facin 
inspeccions de treball, si cal. 
Suposo que tots pensem igual;  que la millor política social és que la gent tingui 
feina i ingressos en primer lloc.” 
 
El Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor de Via Pública,  contesta el següent: 
“Estem parlant del Camí de Lió que estava impracticable degut als fenòmens del 
temps, amb forats, i que es feia impossible de passar-hi. 
Hem parlat amb tots els veïns i veïnes de Lió i els hem exposat el que volíem fer. 
Se’ls ha dit que ho senyalitzarem per donar més seguretat a la gent que hi viu i que 
quedaria tancat amb dues barreres pels cotxes.   Se’ls va explicar que, es deixaria 
una mica d’espai per poder-hi accedir o bé amb bicicleta o bé a peu i que dotaríem 
a cada veí de comandaments per poder-hi passar. 
I, també, fins i tot, hem parlat amb l’Ajuntament de Porqueres. 
També se’ls va dir que quan hi haguessin proves esportives aquestes tanques 
estarien obertes perquè hi pugui passar tothom.” 
 
El Sr. Alcalde   els diu que:    “Aquesta era una petició dels veïns de Lió. 
I, he de dir que quan hi havia una prova esportiva i es tancava la carretera la C-
150 tenien que fer la volta per Serinyà. 
Ens varen demanar que fos un camí pels veïns o per uns moments determinats pel 
públic en general pel que representa passar entre les cases.  
L’Ajuntament de Porqueres ens ha demanat tenir dret a disposar de  
comandaments.   Però, només els podran fer servir habitualment la gent que hi 
tingui alguna casa o alguns camps agrícoles.  Pel públic en general no per una 
qüestió de seguretat, no perquè no sigui un espai públic.   En tot cas, no és que 
s’hagi volgut privatitzar sinó és perquè és de difícil accés. 
 
El Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor de Via Pública,  diu que: 
“En tot cas, em faltava dir això, que al tractar-se d’un veïnat, és va considerar 
juntament amb els veïns i veïnes que com menys trànsit hi passés seria millor per 
la seva seguretat.    
 
Sobre la qüestió de les bicicletes.  Li puc dir que des de la Policia Local,  
periòdicament, cada tres mesos més o menys, es retiren les bicicletes i es 
traslladen a Puigpalter on hi ha el parc de vehicles. 
I si n’hi ha alguna que està en bon estat s’intenta localitzar al propietari perquè la 
vingui a buscar. 
Per tant, sí que es porta un registre.” 
 
Quant a l’aparcament que s’utilitza de l’escultura -Catalan Power-.   Fa uns dies que 
ho estem controlant estant-hi a sobre amb la Policia Local. 
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Últimament, no sé si n’hi ha de bicicletes, però la Policia Local té ordres de retirar-
les per no desvirtuar ni danyar la imatge d’aquesta escultura.”    
 
El Sr. Alcalde   els diu que:  “Des de que es fa l’ofrena floral, l’11 de setembre, i 
que també hi ha una placa, la Policia Local el que fa quan hi ha una bicicleta és 
tallar el candau, i s’emporta la bicicleta amb la sanció oportuna, en aquest sentit.  
I, hi varem posar la placa perquè es veiés que allò no és un -aparca bicicletes- sinó 
que és una escultura. 
En tot cas, podem aixecar la placa, però, crec que qui no vol veure-ho és perquè no 
en té ganes.” 
 
La Sra. Ester Busquets Fernández, Regidora Delegada de Benestar Social, 
dóna la següent explicació: 
“Fent referència a l’últim prec potser correspondria més al plenari del Consell 
Comarcal, a l’Àrea de Benestar Social;  però, li puc dir que en les memòries es 
reflecteixen les situacions de precarietat i necessitat que arriben a serveis socials.  
I, que l’origen de moltes d’aquestes situacions, a vegades, és difícil de detectar 
perquè no tothom ho percep de la mateixa manera. 
I, pel que fa a les conseqüències de salut mental s’està iniciant un treball amb 
l’Àrea Bàsica de Salut per poder-les detectar i poder-les quantificar. 
Per tant, donat això és difícil trobar xifres de quantes persones tenim en el municipi 
que es troben en aquesta situació. 
Per altra banda, ja li puc dir que hem iniciat accions per poder atendre a aquestes 
persones com és el -Pla Pilot de Salut Mental- que darrerament varem signar, o el -
Programa d’Atenció Psicològica- per a persones que han perdut la feina o 
l’habitatge que es porta conjuntament amb Càrites des de la Regidoria de Benestar 
Social.” 
 
El Sr. Francesc Xavier Carreras, li diu que només vol fer un incís: 
“Nosaltres sí que ho notem molt més. 
Quan una persones ens ve destrossada perquè no se’ls ha explicat bé els temes de 
contractació d’autònoms forçats, sobre la precarietat laboral, quan torna a la feina 
es troba que té la porta tancada. 
Nosaltres hem tinguin uns quants casos últimament; i, se’ns posen a plorar perquè 
no saben com pagaran les coses.  
Per això, he dit que era més un clam que una altra cosa.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu: 
“Vostè ja ho ha dit, -que una persona sense feina té problemes en tots els sentits 
no només amb l’econòmic sinó també amb el mental-. 
Vostès hauran pogut veure que des de l’Ajuntament ens adherim amb tots els 
Programes del SOC que podem; ara hauran pogut llegir que s’han contractat 
temporalment 35 persones i com, també, des del Dipsalut.   
I, l’atur que estava al voltant de 14% ara està al voltant de 10% a la nostra Ciutat. 
Per tant, l’any 2015 s’ha creat ocupació.  Ha baixat el nombre de famílies que se’ls 
ha d’ajudar amb aliments i amb subministraments.  Però, també és veritat que els 
qui s’han quedat enrere els és molt més complicat de sortir-se’n.    
 
 
El Sr. Alcalde  aixeca la sessió.   I els diu: “Moltes gràcies a tothom i fins el Ple 
Ordinari del mes de febrer.”   
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 
21,15 del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 
constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,        El Secretari, 
 
 


