
 
 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 24 
D’OCTUBRE DE 2017 

 
 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 24 
d´octubre de 2017, 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 (s’incorpora 
en el moment que es dirà), 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. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
El Sr. Alcalde  dóna el bon vespre a tothom i els diu:  anem a començar aquesta 
sessió plenària del mes d’octubre.  
 
 
L’Alcalde – 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: 
 
 
 
1.0.- PRESIDÈNCIA 

1.1.- APROVACIO ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR: PLE ORDINARI 25 
SETEMBRE 2017. 

L’acta de Ple anterior, Ordinari de 25 de setembre de 2017, d’acord amb l’article 28 
del Reglament Orgànic Municipal sobre actes del Ple Corporatiu: S’aprova per 
unanimitat. 
 

1.2.- PROP_ACORD OCTUBRE 2017 17102017 

 
Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 18 de 
setembre al 13 d’octubre de 2017.  
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 
corresponen del núm. 2017.2640, de 18 de setembre, al núm. 2017.2894, d’11 
d’octubre de 2017, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 
  
 

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat. 



 
 
 
 
 

1.3.- DONAR COMPTE TRIMESTRAL DEL NOMBRE DE PERSONAL EVENTUAL 

Donar compte al Ple de la Corporació del nombre de llocs de treball 
reservats a personal eventual. 
  
Atès que l’article 104.bis 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de règim local, en la modificació feta per Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa que les Corporacions 
locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de 
la Província el nombre de places reservades  personal eventual. 
 
Atès que el punt 6è del mateix article disposa que el president de l’Entitat local 
n’informarà al Ple amb caràcter trimestral. 
 
Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juny de 2015, va 
determinar que el nombre de llocs reservats a personal eventual pel mandat 
corporatiu 2015-2019, era d’un. 
 
Vista la publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, i la publicació 
al Butlletí Oficial de la província de Girona, núm.133 de 13 de juliol de 2015, i 
núm.30 de 13 de febrer de 2017. 
 
Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la LBRL 
 
Per tot l’ exposat, aquesta comissió informativa, al Ple de la Corporació: 

Dóna compte, d’acord amb l’article 104.bis.6 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, que el nombre de places reservades a personal eventual pel 
mandat corporatiu 2015-2019 és d’una, amb el nom de “Coordinador de Patrimoni 
Cultural” i amb adscripció als Serveis Generals de la Corporació.   

 

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat. 

 

1.4.- DONAR COMPTE AL PLE DEL COMUNICAT DE CONDEMNA A LA 
BRUTALITAT POLICIAL DE L'ESTAT A CATALUNYA PER TOTS ELS GRUPS 
MUNICIPALS D'AQUESTA CORPORACIO. 

 

La Junta de Portaveus, integrada per tots els grups en representació 
municipal: CiU, Junts per Banyoles-Esquerra, CUP i ICV-IdB, acorda 
formular el següent comunicat de CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL 
DE L’ESTAT A CATALUNYA: 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada 
davant d’una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els 
nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i 
persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la 
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 



 
 
 
 
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i 
ciutats que el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 
persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial, dos d’elles en estat 
molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges d’agressions, repressió 
sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Els danys materials que 
els cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic han de ser 
rescabalats. L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el 
responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències. 
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament 
dels més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les 
urnes, i una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, 
compromís i fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat 
a la gent que volia votar i no caient en la provocació de les forces de seguretat 
espanyoles, sota un estat de setge i por, són el reflex d’una societat madura, 
pacífica i plenament democràtica. Un reconeixement a tots els votants, a tots els 
voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer 
possible que es pogués votar. I de manera especial als ciutadans i ciutadanes de 
Banyoles i de tota la comarca. 
Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no 
pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat 
res. Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans 
internacionals i sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els 
catalans tenim dret a decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat 
reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català. 
Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem 
fidels al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, 
Govern català i Parlament de Catalunya. 
Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament amb els municipis afectats pels 
danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides 
com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada dels cossos de 
seguretat de l’Estat, i, de manera especial al poble d’Esponellà municipi de la nostra 
comarca.  

Segon. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials 
causats pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a 
Catalunya.  

Tercer. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la 
violència d’Estat i de la vulneració dels drets humans a Catalunya. 

Quart. Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat que 
van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi romanen. 

Cinquè. Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la 
comunitat internacional. 

 
Sisè. Deixar constància que els municipis i els seus càrrecs electes estaran al costat 
d’allò que decideixin les institucions catalanes, el Govern català i el Parlament de 
Catalunya. 



 
 
 
 
Setè. Preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica de la 
diversitat i la pluralitat, i els valors existents al nostre país. 

Vuitè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de 
Municipis per la Independència, la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya 
mitjançant la Subdelegació del Govern a Girona. 

 

Sr. Alcalde: 
Aquest acord és el que es va prendre el passat 9 d’octubre en la Junta de 
Portaveus.  
 

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat. 

 

2.0.- COMISSIO INFORMATIVA D'ALCALDIA 

 

2.1.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES VIES VERDES 
DE GIRONA. 

 

Modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 

El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens públic de 
caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts, que li 
atribueix caràcter local i determina que el funcionament i l’actuació del mateix es 
regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local. 

En motiu de l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va esdevenir 
necessari modificar alguns aspectes dels estatuts, a fi d’adaptar-ne el contingut a 
l’esmentada norma; i per això va determinar-se l’Administració Pública a la que 
resta adscrit el Consorci i el seu règim orgànic, econòmic i financer, en 
acompliment de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, introduïda per la LRSAL. 

Igualment, l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que 
regula el règim de separació dels membres del consorci administratiu i, quan això 
doni lloc a la seva dissolució, va comportar l’obligació d’adaptar els estatuts dels 
consorcis existents. 

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o dependent de la 

Diputació de Girona, va ser classificada per acord del Ple 23 de setembre de 2014, 
segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, redactada conforme a la indicada 
LRSAL. 



 
 
 
 
Tanmateix, l’acord referit va desenvolupar de forma parcial i en règim de 
provisionalitat la dita disposició, doncs atenia, exclusivament, al nombre de 
membres dels òrgans superiors de govern i d’administració del Consorci segons la 
previsió dels estatuts i en el marc dels límits establerts per a cada grup en el 
paràgraf quart de la pròpia disposició. 

Posteriorment, per acord plenari de la Diputació de 19 de gener de 2016, s’ha 
modificat la classificació anterior i el Consorci de les Vies Verdes, com a organisme 
depenent de la Diputació de Girona, ha quedat enquadrat en el grup 3; 
circumstància que afecta el nombre màxim de membres dels òrgans superior de 
govern o administració de l’ens, segons disposició addicional repetida i que, alhora, 
implica ajustar de nou les previsions contingudes als estatuts, mitjançant la 
corresponent modificació del seu article 8. 

Igualment, resulta pertinent aprofitar la modificació dels estatuts del Consorci, 
argumentada als paràgrafs precedents, per revisar altres preceptes—articles 27 i 
28--, a fi de corregir i millorar la regulació que contenen. 

Vist que l’Assemblea General del Consorci ha aprovat inicialment la modificació dels 
Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de l’expedient de modificació de 
manera centralitzada, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu, l’article 27 
Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams urbans, que queden redactats com 
segueix: 

Article 8. Consell Executiu 

1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat 
equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de vuit vocals: 

• tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a proposta de la 
Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells equivalent a tres vots). 

• cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació. 

2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per delegació del 
seu titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea General ha d’ocupar la 
seva plaça al Consell Executiu. 

3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per 
l’Assemblea General a proposta dels representants de cada zona. 

4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les 
persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció. 

5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació durant la 
vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir el que hagi de 
substituir-lo, a proposta dels i les representants de les zones corresponents i ha 
d’exercir el càrrec per completar el període de temps que li falti al seu 
antecessor o antecessora. 

Article 27. Autoritzacions i permisos 



 
 
 
 

1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci –en l’aprovació d’aquests Estatuts- 
l’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de senyalització, d’ús i aprofitament 
en els trams no urbanitzables; a la resta de trams, tant en aspectes de viabilitat, 
com de senyalització i planejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol 
modificació que afecti el traçat de les vies verdes. 

Article 28. Trams urbans i trams compartits. 

1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada 
ajuntament, excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical referents a la via 
verda, que corresponen al Consorci. 

2. Els trams de via verda compartits amb vehicles motoritzats queden sota la 
responsabilitat del Consorci, excepte el manteniment del ferm, que correspon a 
cada ajuntament. 

Segon. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin 
al·legacions i/o reclamacions l’acord esdevindrà definitiu. 

Tercer. Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci de les 
Vies Verdes de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament de Banyoles, dels 
tràmits d’informació pública de l’acord de modificació dels estatuts i la seva 
publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat de centralitzar el 
procediment habilitant i facultant expressament al  Consorci per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris. 

Quart. Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldia per a la 
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

 
 

Intervencions. 
Sr. Alcalde: 
Aquest tema és l’adaptació dels estatuts a la nova legislació. I, per tant, que no 
només ho ha de fer la Diputació de Girona sinó que també ho han de fer tots els 
membres associats del Consorci de les Vies Verdes. 
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal CUP: 
Nosaltres en coherència amb el que havíem votat en el seu moment ens abstindrem 
perquè considerem que ens estem adequant a la legislació de l’Estat Espanyol, per 
tant que sobre això sembla que ja anem trencant cap a aquí. 
 
 

Votació de l’acord. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES 
VIES VERDES DE GIRONA: 14 vots a favor (grups municipals, CiU, Junts per 
Banyoles i ICV-IdB) i 2 abstencions (grup municipal, CUP). S’aprova per 
majoria absoluta.   

 

 

 



 
 
 
 
3.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

3.1.- Aprovació adhesió de l'Ajuntament de Banyoles a la Xarxa de Ciutats 
Educadores de les Comarques Gironines (XCECG) 

 

APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES A LA XARXA 
DE CIUTATS EDUCADORES DE LES COMARQUES GIRONINES (XCECG) 

La ciutat de Banyoles és des del 26 de juny de 2000 membre de l’Associació 
Internacional de Ciutats Educadores (AICE). Un dels elements substancials 
d’aquesta associació és la de perseverar i acompanyar el progrés de les ciutats 
educadores perquè l’educació esdevingui un eix transversal de totes les polítiques 
locals. En aquest sentit, ha de vetllar a fi de reforçar el potencial educador de les 
actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, 
esport, etc. Perquè s’entén l’educació com un procés integral que ha d’implicar tota 
la ciutadania en qualsevol lloc o en qualsevol moment del seu cicle vital.  
Per tot això, amb data 29 de novembre de 2016 els representants de les ciutats de 
Banyoles, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Salt i Santa Coloma de Farners, totes 
elles membres de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) es van 
reunir per acordar la creació d’una Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques 
Gironines. Aquesta xarxa pretén aglutinar totes aquelles poblacions de les 
comarques de Girona que habitualment ja comparteixen i intercanvien experiències 
i enriqueix el treball col·laboratiu transversal. 
Vist l’informe favorable emès per la Tècnica d’Educació amb data 4 d’agost 
d’enguany. 
Per tot això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següent acords: 

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Banyoles a la Xarxa de Ciutats 
Educadores de les comarques gironines (XCECG), que pretén la consecució dels 
següents objectius, entre d’altres: 

- Compartir experiències de les nostres viles i ciutats entorn a aquest model i 
els objectius de la Carta de Ciutats Educadores 

- Fer extensives les propostes de Ciutats Educadores a altres municipis de les 
comarques gironines contribuint a la continuïtat del discurs de ciutat 
educadora amb la definició d’estratègies per a la seva implementació en les 
polítiques socials 

- Impulsar intercanvis sobre temàtiques relacionades amb els principis de la 
Carta entre els municipis de les comarques gironines 

- Fer una trobada anual de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines 
- Tenir en compte les línies de treball de l’AICE per a determinar els 

compromisos i propostes de la Xarxa Gironina i, al mateix temps, compartir 
amb l’AICE el treball de la nostra xarxa 

 
Segon. Notificar l’acord a les següents instàncies: 

• Àrea de Serveis a les Persones-EDUCACIÓ. 
Associació internacional de ciutats educadores i a qui procedeixi en relació amb la 
Xarxa de Ciutats Educadores de les comarques gironines. 
 
 



 
 
 
 
Sra. Ester Busquets Fernàndez, Regidora Delegada d’Educació: 
Aquesta xarxa el que pretén és, com a ciutat educadora a nivell internacional,  
donar més valor al que és la xarxa de ciutats educadores; i, 8 municipis de la 
província de Girona ens vàrem posar d’acord per poder apropar la commemoració 
de les jornades de ciutats educadores a la ciutadania. En tot cas, els pròxims 28 i 
29 de novembre d’aquest any la ciutat que acollirà aquestes jornades serà la Ciutat 
de Girona. 
 

 

Votació de l’acord. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYOLES A LA XARXA DE CIUTATS EDUCADORES DE LES COMARQUES 
GIRONINES (XCECG). S’aprova per unanimitat.   

 

- En aquest proper punt de l’Ordre del Dia s’incorpora el Regidor, Sr. Pau 
Comas Balateu. 

 

4.0.- COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

 

4.1.- APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER A L'EXERCICI 2018 

 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER A L’EXERCICI 2018 

 
De conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, que estableixen el procediment per a l’aprovació i/o modificació de 
les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Vista la Secció 3a. del Capítol II del Títol II del Text Refós de la Llei de les Hisendes 
Locals, que conté la normativa reguladora dels impostos municipals i estableix els 
tipus impositius mínims i màxims aplicables a cada impost. 
 
Vist l’article 24 del Text Refós esmentat, que determina el procediment de fixació 
de l’import de les taxes municipals i vistos els informes tècnico-econòmics als quals 
fa referència l’article 25, corresponent a les tarifes modificades i que posen de 
manifest el cost previsible del servei o activitat que es prestarà.  
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i per la Intervenció municipals. 
 
La Regidoria de Serveis Econòmics proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- ORDENANCES FISCALS GENERALS 
 



 
 
 
 
1.1. Modificar el redactat dels articles 25è i 26è de l’Ordenança Fiscal 

General de Gestió, Inspecció i Recaptació relatius a les normes 
generals i al règim ordinari dels Ajornaments i Fraccionaments del 
pagament, els quals quedaran tal i com segueixen: 

 
.../.... 

 
Ajornaments i fraccionaments del pagament 
 
Art. 25. Normes generals 
 
1.L’Ajuntament acordarà si ajornar i/o fraccionar el pagament de deutes tributaris i 
no tributaris d’acord amb allò que estableix la Llei General Tributària, el Reglament 
General de Recaptació i aquesta Ordenança. 
 

.../... 
4. Per a la tramitació del corresponent expedient, caldrà que es compleixin els     
següents requisits: 
 

a) Presentació d’una sol·licitud mitjançant el model normalitzat que 
facilitarà l’Ajuntament. 

 
.../... 

 
d) No haver incomplert amb ajornaments i/o fraccionaments concedits 
anteriorment pel mateix deute. 

 
.../... 

 
6. Amb caràcter general, els deute ajornats i/o fraccionats meritaran l’interès de 
demora legalment establert des de la fi del termini d’ingrés en voluntària fins a la 
data de pagament. 
 
7. Quan es tracti de deutes en via executiva es considerarà garantia suficient 
l’anotació d’embargament al Registre Públic corresponent si la valoració d’aquest bé 
és suficient. 
 

.../.... 
 
9.  A la corresponent sol·licitud s’haurà d’adjuntar un aval bancari. No obstant, 
quan la totalitat del deute sigui inferior a 18.000  € es dispensarà l’aportació de 
garantia. 
 
Art. 26. Règim ordinari 
 

1. Es concedirà l’ajornament i/o fraccionat sol·licitat quan, a més dels requisits 
assenyalats en l’article anterior, es compleixin les condicions definides en 
aquest article. 
 

2. S’estableixen els següents terminis màxims de pagament per cadascun dels 
següents trams: 
 

a) Deutes inferior o iguals a 1.500 €, sis mesos. 



 
 
 
 

 
b) Deutes superiors a 1.500 € i inferiors a 6.000 €, dotze mesos. 

 
c) Deutes iguals o superiors a 6.000 €, divuit mesos. 

 
En el cas de deutes tributaris de venciment periòdic, l’ajornament o 
fraccionament no podrà excedir de dotze mesos. 

 
3. La valoració del compliment dels requisits en règim ordinari correspondrà al 

Tresorer qui dictaminarà la seva aplicació automàtica. 
 
 
SEGON.- ORDENANCES FISCALS D’IMPOSTOS 
 
 
2.1. Modificar l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, relatiu al les Tipus 
de Gravamen, el qual quedarà redactat tal i com segueix: 
   

.../... 
 
“El tipus de gravamen serà el 3,00%”. 

 
 
TERCER.- ORDENANCES FISCALS DE TAXES 
 

3.1 Modificar el redactat de les Observacions Prèvies i l’article 2n. 
relatiu al Fet Imposable de les taxes incloses en l’Ordenança 
Fiscal núm. 6, reguladora de les Taxes per la prestació de serveis 
i activitats administratives, amb la finalitat d’incloure un redactat 
genèric en la definició del fet imposable de les taxes i així evitar 
indefinicions per canvis constants en la normativa actual de l’activitat 
administrativa. El redactat serà tal i com segueix: 

 
ORDENANÇA FISCAL Núm. 6, Reguladora de les TAXES PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ADMINISTRATIVES 

 
Art. 1r. Fonament legal.- 
 
A l’empara de l’article 106 en relació al 4.b. de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 6.1. i 8.1.a. i b. del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, seguint el que 
disposen els articles 15a 19, i d’acord amb l’article 57 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es regula l’aplicació de la taxa per la 
realització d’activitats jurídico-administratives de competència municipal. 
 
Art. 2n. Fet imposable.- 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa 

desenvolupada en motiu de la tramitació, a instància de part, de tota 
mena de documents que expedeixi i d’expedients de què entengui 
l’Administració o les autoritats municipals. 
 



 
 
 
 

2. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix o beneficia de 
forma particular al subjecte passiu quan sigui motivada directa o 
indirectament per ell mateix, per raó de les seves actuacions o omissions 
obliguin l’Ajuntament, encara que no hi hagi sol·licitud expressa de 
l’interessat. 
.../... 

 
3.2. Modificar l’apartat 15 de la Taxa per Estudi, Anàlisi i Expedició de 

Documents, el qual quedarà redactat així: 
 
6.1. TAXA PER ESTUDI, ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 

 
.../... 
 
15. La tramitació de llicències urbanístiques o d’activitats respecte de les       
quals l’interessat insti formalment la renúncia o desistiment abans que siguin 
atorgades meritarà una quota equivalent al 50% de la prevista a la taxa 
respectiva per al seu atorgament. 
 

 
3.3. Modificar l’apartat 1 de la Taxa per la tramitació d’autoritzacions, 

llicències, comunicacions i declaracions responsables de les 
activitats, en el sentit de canviar la denominació del tipus d’activitat 
regulat al punt 1.4, sense canvi en la quota, i que quedarà redactat tal i 
com segueix: 

 
 
6.4. TAXA PER LA TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS, LLICÈNCIES, 
RÈGIMS DE COMUNICACIÓ PRÈVIA i DECLARACIONS RESPONSABLES 
DE LES ACTIVITATS 

 
     .../... 
 

1. Autorització, Llicència, Comunicació prèvia i declaració responsable 
d’activitats 

 
1.4. Comprovació de comunicacions prèvies d’activitats de baix risc o de 

declaracions responsable d’activitats innòcues (*)       300,00 € 
 
 

3.4. Modificar l’apartat 3 de la Taxa per la tramitació de Llicències 
urbanístiques i autorització d’obres en règim de comunicació, relatiu 
a les tarifes per Altres Serveis en el sentit d’incloure una taxa per a la 
tramitació d’expedients que incloguin els tràmits de declaració de ruïna o 
d’ordres d’execució fins ara inexistents en el quadre de tarifes i que 
quedarà redactat tal i com segueix: 

 
6.5. TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I 
AUTORTIZACIÓ D’OBRES EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ 
 

.../... 
 
3. Altres serveis: 



 
 
 
 
 

.../... 
 

 3.9. Tramitació expedients de declaració de ruïna  
                 o d’ordres d’execució          137,25 € 
 
 

3.5. Modificar el Capítol VIII de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de 
la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local, relatiu a la Gestió i Recaptació de les taxes per ús 
privatiu o aprofitament especial del domini públic. Es defineix 
l’acreditament de la taxa així com el seus règims de declaració. El capítol 
quedarà redactat tal i com segueix: 

 
.../.... 

 
 CAPITOL VIII. GESTIÓ I RECAPTACIÓ 
 
Article 8.1.- La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o 
l’aprofitament especial, moment que s’entén que coincideix amb el de la concessió 
de la llicència si la mateixa fou sol·licitada. 
 
Article 8.2.- Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar 
l’import de la taxa en el moment de la sol·licitud d’autorització mitjançant el 
corresponent imprès d’autoliquidació, el qual acreditarà haver pagat la taxa i 
s’haurà d’adjuntar a l’esmentada sol·licitud. 
 
Article 8.3.- Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no 
coincideixin amb els que realment han determinat la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local, caldrà presentar declaració 
complementària a fi i efecte de corregir tal variació. Així mateix, en el cas que les 
autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de l’import 
ingressat. 
 
Article 8.4.- Quan es produeixi un ús privatiu o un aprofitament especial sense 
sol·licitar la corresponent llicència o autorització, l’acreditament de la taxa té lloc en 
el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 
 
Article 8.5.- Les taxes per ús privatiu o aprofitament especial que es meritin 
periòdicament ho faran amb efectes de l’1 de gener de cada any i el període 
impositiu comprendrà l’any natural. En aquests casos es gestionaran mitjançant 
padrons fiscals i es recaptaran per rebuts, en la forma establerta en l’Ordenança 
Fiscal General. 
 
Article 8.6.- Les altes i les baixes de les taxes que es meriten periòdicament es 
prorratejaran per trimestres naturals. Les noves altes prorratejades o no i el 
prorrateig de les baixes s’efectuaran per liquidació o autoliquidació, segons el cas. 
La resta de taxes que no es meriten periòdicament es liquidaran generalment per la 
modalitat d’autoliquidació, excepte en alguns casos en els quals la taxa serà 
liquidada per l’Administració que la notificarà al subjecte passiu per al seu 
pagament. 
 

.../... 



 
 
 
 
 

3.6. Modificar l’apartat 11.3. de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de 
la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local, referent a la Taxa per ocupació de la via pública 
amb taules i cadires, en el sentit d’eliminar la Disposició Transitòria de la 
taxa referent a un tipus de mobiliari que havien d’adquirir els establiments 
de la Plaça Major. La disposició que fou establerta de manera provisional 
en espera d’una reglamentació definitiva, la qual actualment ja existeix. 

 
3.7. Modificar l’apartat 11.13 de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora 

de les Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local, referent a la Taxa per ocupació temporal dels 
béns de domini públic, per la inclusió de noves tarifes per l’ocupació o 
utilització de béns de domini públic entre d’altres així com nous supòsits 
d’exempció en la utilització d’equipaments culturals municipals. L’apartat 
quedarà redactat així: 

 

11.13.  TAXA PER OCUPACIÓ O UTILITZACIÓ DE BÉNS DE DOMINI   
             PÚBLIC 

.../... 
 
2.1. Equipaments culturals municipals 

.../... 
 

Entitats o associacions locals sense ànim de lucre 
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes, entitats amb conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament  i centres públics educatius d’àmbit 
comarcal Exempts 

 
2.6. Museu Darder – Espai d’Interpretació de l’Estany 

2.6.1. Utilització en l’horari d’obertura del museu   

2.6.1.1.  Sala d’Actes 38,00 €/hora 

2.6.1.2. Sala polivalent 30,00 €/hora 

2.6.1.3. Sala exposicions temporals  30,00 €/hora 

2.6.1.4. Sala Actes + Sala polivalent 41,00 €/hora 

2.6.1.5. Sala Actes + Sala exposicions 41,00 €/hora 

2.6.1.6. Sala exposicions + Sala polivalent 38,00 €/hora 

2.6.1.7. Tres sales 45,00 €/hora 

2.7.1. Utilització fora de l’horari d’obertura del museu   



 
 
 
 

2.7.1.1.  Sala d’Actes 70,00 €/hora 

2.7.1.2. Sala polivalent 60,00 €/hora 

2.7.1.3. Sala exposicions temporals  60,00 €/hora 

2.7.1.4. Sala Actes + Sala polivalent 75,00 €/hora 

2.7.1.5. Sala Actes + Sala exposicions 75,00 €/hora 

2.7.1.6. Sala exposicions + Sala polivalent 70,00 €/hora 

2.7.1.7. Tres sales 80,00 €/hora 

 
Utilització de les sales per a una mateixa activitat  
amb un total d’entre 4 i 7 hores, siguin aquestes 
el mateix dia o repartides en diferents dies –        20% Bonificació 

 
Utilització de les sales per a una mateixa activitat  
amb un total mínim de 8 hores, siguin aquestes 
el mateix dia o repartides en diferents dies –      30% Bonificació  
 
Entitats o associacions sense ànim de lucre quan  
realitzin l’activitat totalment o parcialment fora 
l’horari del Museu          50% Bonificació  

 
Entitats o associacions sense ànim de lucre quan  
realitzin tota l’activitat dins l’horari del Museu,  
incloent preparació i retirada de material     Exempts 

 
Per poder gaudir d’aquestes condicions especials, l’entitat haurà d’aportar, 
en el moment de realitzar la sol·licitud, còpia dels seus estatuts vigents on 
consti que es tracta d’entitats sense ànim de lucre. 
 

QUART.- Exposar al públic durant un termini de 30 dies hàbils els presents 
acords, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, exposició al Tauler 
d’Anuncis i inserció d’un anunci en un diari dels de major difusió de la província, a fi 
que els interessats puguin examinar l’expedient i formular les al·legacions que 
creguin oportunes. En el supòsit que no es formulin reclamacions, els acords 
provisionals seran elevats automàticament a definitius sense necessitat d’adoptar 
cap altre acord. 
 
CINQUÈ.- En cas que aquest acord provisional sigui elevat a definitiu, publicar les 
modificacions de les ordenances fiscals al Butlletí Oficial de la Província i editar un 
text refós que reculli el conjunt de normes tributàries vigents a Banyoles per a 
l’exercici 2018 i posteriors. 
 
SISÈ.- Els presents acords entraran en vigor l’1 de gener del 2018 i mantindran la 
seva vigència fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
 
 



 
 
 
 
Intervencions. 
Sr. Alcalde: 
Fent un resum de les Ordenances Fiscals he de dir que no hi ha cap increment per 
cap concepte, excepte que l’Impost de Construccions s’havia posat del 3% a l’1,5%  
en un moment determinat; i ara es torna a posar al 3% que era el que tenia abans. 
Tampoc, hi ha cap increment ni de d’IBI, ni de vehicles, ni d’aigua, ni de la taxa de 
recollida d’escombraries. En tot cas, no hi ha cap més increment de les Ordenances 
Fiscals, i que això vol dir que no hi ha pressió fiscal a la Ciutat de Banyoles.  
Però, sí hi ha aquestes coses d’ “endreça” que consten a la proposta i que són per 
beneficiar al contribuent. Per exemple, els avals que han de portar gent que fins 
ara eren de 3 mil euros i que ara seran a partir de 18 mil euros, com també alguna 
ordenació o modificació del redactat de millor entesa. Però, en cap cas, cap 
increment de preu públic ni de cap taxa. Com per exemple, els expedient de ruïna 
que constaven de diferent manera però que es cobrava el mateix; o, respecte al 
Museu Darder que malgrat estigui inscrit al Consorci de l’Estany les taxes les pugui 
cobrar l’Ajuntament si alguna entitat o algun particular ho demana. Per tant, s’hi 
afegiria, això però res més que no siguin les mateixes bonificacions o exempcions 
que ja hi havia. 
Per tant, només l’increment de l’Impost de Construccions, l’ICIO, per deixar-lo com 
estava abans i algun tema d’ordenació o modificació. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal ICV-IdB: 
En nom d’Iniciativa volem dir que som conscients que aquestes Ordenances Fiscals 
es fan en una situació d’excepcionalitat política i econòmica mai vista. 
És cert que en anteriors aprovacions la situació econòmica era regressivament 
inesperada. O bé, hi havia una incertesa política en alguns moments per manca de 
governs a Catalunya o a Espanya i aquestes es fan en una doble situació. 
Això ens ha de preocupar moltíssim; no preocupar-nos seria una irresponsabilitat 
política. Davant d’això la saviesa política ens demana que fem unes ordenances 
prudents i fins i tot una mica conservadores. 
En segon lloc, i, per segona vegada en poc temps, l’Estat Espanyol i que encara 
desafortunadament en depenem no ens marca les directrius a seguir, a diferència 
d’altres anys. Per tant, les Ordenances Fiscals d’aquest any tenen més poder polític 
i menys decisió estrictament econòmica.  
Vagi per endavant que no demanem “barra lliure” sinó abordar les Ordenances 
Fiscals amb més  temps que no només amb el tema econòmic. Per Iniciativa les 
Ordenances Fiscals han de complir dos requisits bàsics: fiscalitat justa socialment i 
fiscalitat justa ambiental. Aquestes han de seguir els temps de progressivitat,  
equitat, cohesió social, garantia dels béns comuns, avenç de la sostenibilitat 
ambiental, foment de la corresponsabilitat i basades en el diàleg i la participació. 
Així, doncs, congelar les Ordenades Fiscals en la seva major part la podríem 
acceptar atenent la decisió de prudència que demanàvem en el primer punt. La 
congelació d’impostos beneficia, segons les teories econòmiques, a les famílies o 
persones amb alta capacitat econòmica i perjudica a les famílies o persones amb 
capacitat econòmica mitja o baixa. La congelació, és, doncs, una mesura de 
prudència que caldria acompanyar d’altres mesures que beneficiïn a la major part 
dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. 
El flux dels impostos no soluciona de cap manera aquesta situació i menys si aquest 
flux va acompanyat d’interessos; cosa que aquestes ordenances contemplen. La 
solució de la redistribució d’equitat passaria per la modificació d’alguns impostos 
com l’IBI, però, no en tenim competències. En tot cas, mentrestant, per no mirar 
cap a un altre costat, per obligació i per responsabilitat social, es podrien assumir 
bonificacions dins les Ordenances Fiscals. Podem bonificar l’IBI, segons la renda de 



 
 
 
 
la família, segons les necessitats dels habitatges o de la persona que hi viu, si és 
família nombrosa o monoparental. Però, és evident que aquestes bonificacions han 
d’anar acompanyades per l’augment d’altres impostos: habitatges buits, taxes 
d’utilització pel domini públic local, la telefonia, la llum, el gas. Noves taxes 
d’habitatges d’ús turístic o una taxa pel bé comunal, com per exemple, la taxa 
esportiva. Són alguns exemples. 
És evident que la nostra proposta va encaminada a obrir la “caixa de pandora” de 
les Ordenances Fiscals, lluny de modificacions puntuals. Volem una revisió total, 
pausada, analitzada i raonada perquè, des de que vostès estan en el govern, 
gairebé 10 anys, no hem estat capaços de convèncer-los ni de la tarificació social ni 
de les noves taxes ambientals. 
I, com que des de que estan governant qualsevol modificació o al·legació 
presentada ha estat rebutjada, avui els fem una nova proposta: 
Els demanem que a partir de l’1 de gener del 2018 obrin una taula de diàleg, 
proposta i construcció per abordar les Ordenances Fiscals del 2019 obrint la “caixa 
de pandora” en la seva totalitat i que conjuntament, govern i oposició, revisem i 
fem les modificacions oportunes i factibles; perquè rebutjar i denegar la taula de 
diàleg per la redacció d’unes noves Ordenances Fiscals pel 2019 seria un greu 
error. Per això els demanem que posin calendari per la revisió total. 
 
Sr. Alcalde: 
Contestaré tot el que pugui i si necessita algun aclariment ja li donaré. 
Estic d’acord que tenim una situació d’incertesa, una situació de preocupació i, a 
més,  amb tot el que s’està veient. A nosaltres ens agrada tenir una actitud de 
prudència, com també hem procurat que en aquest moment de crisi la pressió fiscal 
a la Ciutat  no creixés, i, no ha crescut.  
També, és veritat que aquest any no hi ha hagut unes directrius especifiques del 
govern, però, tampoc nosaltres ens hem vist en l’obligació de fer cap increment en 
aquest sentit; com, també, pensem que aquestes ordenances socialment i 
ambientalment, perquè no, són justes. 
També, respecte a la congelació, vostè ha dit que beneficia però jo no hi estic 
d’acord perquè segons quins impostos es poden tocar, per exemple, IRPF, el seu 
increment o decrement pot perjudicar o beneficiar segons unes rendes més altes o 
més baixes; però, la taxa d’escombraries o la taxa de l’IBI grava l’immoble o grava 
el servei. I, és veritat que hem procurat que a la gent no li toqui més. 
Vostè ha posat uns exemples, en que la Interventora Municipal, amb el cap, ha 
estat dient que no, perquè fa anys que quan parlem de certes coses, segons els 
informes no es correspondrien a la legalitat i, per tant, no es podrien aplicar. En tot 
cas, d’aquests informes vostè n’és coneixedor. 
 
I, no és cert que no hi ha hagut diàleg. Li vull recordar que els dos últims anys i 
espero que aquest any també amb el grup municipal de Junts per Banyoles n’hem 
parlat; hem modificat taxes i hem modificat les Ordenances Fiscals: hem arribat a 
acords. Per tant, hem arribat a acords amb 14 dels components del plenari 
municipal dels 17 membres. En tot cas, no poden dir que no hi hagi hagut diàleg i 
esforç per parlat de diversos temes. 
De fet, vostès no s’hi han sumat, però, no hi ha d’haver cap problema de parlar  
amb vostès i amb qui sigui sobre les Ordenances Fiscals.  I, a més, sense cap 
condició. Però, sí els agrairia que quan vostès demanin diàleg utilitzin aquest diàleg 
perquè el diàleg hi ha de ser, però, per assistir quan se’ls cita perquè sinó llavors 
fem mala feina. Fa pocs dies vostès varen ser citats, el dia 9 d’octubre, però no 
varen assistir per parlar de les activitats esportives de l’any. 
 



 
 
 
 
En tot cas, s’ha de dir que aquestes Ordenances Fiscals són unes ordenances que 
no tenen cap increment respecte aquest any 2017, i que no s’exerceix cap pressió 
fiscal als ciutadans i ciutadanes de Banyoles. 
 
Sr. Joan Luengo:  
Només li vull recordar una cosa. Mentre vostè té dedicació exclusiva a l’Alcaldia i a 
la Diputació de Girona, qui parla té una empresa, és autònom, i ha de dedicar hores 
a qui li dóna de menjar. Per tant, no pot dedicar totes les hores que voldria a la 
política. 
El 9 d’octubre vàrem fallar però va ser per la responsabilitat que tinc fora d’aquí, i, 
m’agradaria que vostè ho respectés. 
En segon lloc. Vostè diu: “fiscalitat socialment justa ja ho és i que el que proposem 
nosaltres no és possible”; en tot cas, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat o 
Cerdanyola són Ajuntaments on s’aplica la tarificació social. Potser, s’hauria de 
reestructurar a nivell d’Intervenció, perquè pot ser possible. També diu: “Fiscalitat 
ambientalment justa”, li posaré un exemple el banyolí o banyolina que va 10 
vegades a la deixalleria a l’any paga el mateix que la persona que no hi va. Mentre: 
Girona, Lloret, Roses o  Figueres quan més s’utilitza la deixalleria menys taxa 
d’escombraries paga. Això és fiscalitat ambientalment justa. 
Nosaltres li fem propostes que agafem d’altres municipis i que es poden aplicar, 
però  que vostès haurien de posar voluntat política per fer-ho  
Aquest grup avui li ha demanat un calendari; i és que a partir de l’1 de gener del 
2018 es puguin abordar les Ordenances Fiscals del 2019; i que posi reunions i 
revisem en la seva totalitat les Ordenances Fiscals sí o no.  
     
Rèplica del Sr. Alcalde: 
En tot cas, crec que les reunions intentem posar-les a partir de les 6 de la tarda 
perquè vostès hi puguin assistir ja que ser Regidor o Regidora és una opció, no és 
una obligació. Per tant, aquí cadascú que faci la seva feina de la millor manera que 
consideri oportú. 
Segona cosa. La fiscalitat és ambientalment justa i continuo defensant que sí. I, li 
reenviaré els informes sobre el tema de l’IBI que vostè tant en parla. 
I també dir-li que “parlar de diàleg” ja he demostrat i com he explicat abans que 
sempre és possible. 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal CUP: 
Començo per les al·lusions. 
Per a nosaltres el dia 9 d’octubre no sé com es va convocar la reunió, però, 
nosaltres no vàrem rebre res. En tot cas, no se’ns posin al sac les reunions que fan 
i que no se’ns convoca. 
I, sobre el tema que se’ns convida a participar de l’elaboració de les Ordenances 
Fiscals, nosaltres tampoc hem rebut cap invitació; i, ens agradaria saber si se’ns ha 
convocat i hem perdut el correu. 
    
En primer lloc. Celebrem que una proposta de la CUP que es va fer l’any passar i 
que era incrementar l’ICIO s’hagi acceptat per a les Ordenances Fiscals. 
Excepcionalment aquesta vegada ens han fet cas. 
De totes maneres aquestes Ordenances Fiscals continuen essent fetes des de 
l’òptica de l’equip de govern; nosaltres no hi hem participat ni hem debatut les 
seves modificacions. Se’ns han presentat les Ordenances Fiscals i així ha estat. 
Dit això. Aquest grup polític fa temps que està demanant la revisió i votació en la 
seva totalitat de les Ordenances Fiscals tal i com ho fan d’altres ajuntaments. 



 
 
 
 
I ho demanem perquè això obre un debat tant dels grups municipals com de la 
ciutadania. Hi ha la revisió de l’IBI i de l’IAE que poden comportar un increment de 
caràcter distributiu que faci que les Ordenances Fiscals tingui un caràcter més social 
i beneficiós per la Ciutat. 
Finalment una reflexió. Moltes ordenances quan les modifiquem venen marcades 
per LARSAL; de la mateixa manera que del Govern Espanyol ja que moltes de les 
modificacions a nivell d’increment no s’apliquen. 
 
Per tot això, nosaltres considerem que estant a les portes de la proclamació d’una 
República Catalana s’hauria de fer cas a la legalitat catalana i cenyir-nos a la llei de 
governs locals que és la que ens correspon i no a LARSAL; i que ja s’aplica en 
l’adaptació dels documents. 
Per tant, el nostre vot serà contrari en aquestes Ordenances Fiscals i esperem que 
si tantes ganes tenen de debatre i compartir opinions de les ordenances, se’ns 
convidi a participar-hi, perquè són vostès que les elaboren i són vostès que ens han 
de convidar a poder-hi participar. 
 
Sr. Alcalde: 
Primer punt. Perquè quedi clar. Abans de les informatives del Ple de setembre es va 
convocar pel dia 9 d’octubre vostè hi era i això va quedar dit pel Regidor, Sr. Jordi 
Congost. Segon punt. Quan parlem d’assistència o no assistència abans del 25 de 
setembre hi havia un Consell d’Administració de Ràdio Banyoles; vostè va fer una 
pregunta en el Ple però no va assistir al Consell d’Administració, en tot cas, estava 
a la Casa, per tant, l’havíem d’avisar o no. Això perquè quedi clar. 
 
Dit això. Entrem a les Ordenances Fiscals. Vostè ho ha dit ben clar: “Ens fan cas al 
que nosaltres volem però votem en contra. Aquest és el resum; ja està tot dit. 
Vostès voten en contra. 
El tema de l’ICIO. Ens ho havien manifestat l’any passat, en tot cas, baixar l’ICIO 
era per una qüestió per una època més complicada que l’actual, que també ho és. I 
que en aquell moment no va tenir l’efecte desitjat ja que en aquell moment es va 
prendre aquella decisió. I ara es torna a incorporar el que era habitual. 
I, sàpiguen que vostès voten en contra fent-los cas perquè clar vostès busquen el 
seu argument. 
 
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal Junts per Banyoles:  
Ens tornem a trobar en l’aprovació inicial d’aquesta modificació de les Ordenances 
Fiscals per aquest exercici de l’any 2018. 
Les modificacions d’aquest any són modificacions molt petites. Nosaltres ens hem 
assabentat d’aquestes modificacions, hi vàrem estar d’acord i no hem tingut una 
actitud de voler fer molts canvis. 
L’any passat hi vàrem participar; ens vàrem adreçar a vostès amb unes propostes 
en què varen ser recollides algunes i d’altres no. També és veritat que nosaltres 
pensem que aquestes ordenances són millorables i que potser caldria, de cares a 
l’any vinent, la possibilitat d’obrir unes comissions per estudiar-ho amb profunditat. 
De totes maneres parlar de les Ordenances Fiscals vol dir que aviat vindran els 
Pressupostos, i, això ens ha portat a fer una valoració de com s’han estat aplicant 
durant aquest any. 
De fet no hi trobem gaires coses a dir. Hi ha una sèrie de promeses des de l’any 
anterior que encara no s’han concretat, per exemple, el parc de gossos, una cosa 
ben simple. No hem vist decisions sobre la nova biblioteca, ni tampoc, una altra de 
les nostres peticions per al compromís de l’aprovació dels Pressupostos, la compra 



 
 
 
 
de patrimoni. Hi han hagut petites inversions com la de Cal Moliner però no com 
per a tenir en compte en fer una valoració general. 
Aquestes varen ser algunes de les nostres aportacions que l’equip de govern va 
recollir i que ens va portar a votar a favor els Pressupostos de l’any passat. 
També era una aportació important per a nosaltres la realització de tota una xarxa 
de carrils bici; una aposta decidida d’aquest mitjà. Sí que s’han fet intervencions i  
s’han fet millores però una aposta per un major compromís no, com per exemple la 
proposta del Passeig de la Indústria o la del Carrer de la Llibertat. 
De fet vivim moments molt transcendents per al nostre país i això pot afectar a  
decisions per a la nostra ciutat, però, per altra banda la capacitat de crear un país 
nou és transformant la nostra ciutat en tot allò que suposi avançar cap a una ciutat 
amb més serveis, més integradora, més justa i preparada per a les persones del 
segle XXI; i, no veiem que això sigui així. Veiem el contrari certa paràlisi, anar 
ajornant decisions i no és el que volem per la nostra ciutat. 
Avui aprovarem les Ordenances Fiscals perquè ens semblen correctes aquestes 
petites modificacions i, en tot cas, obrir un parèntesi de cares a una revisió 
profunda per l’any vinent. Però, no veiem tan clar que el nostre vot sigui positiu en 
els propers Pressupostos si la tònica és la mateixa que fins ara i no hi ha canvis en 
aquests últims dies o mesos. 
 
Sr. Alcalde: 
Vostè ara ha fet dues intervencions: una per als Pressupostos que no s’aproven 
avui,  aprofitant l’audiència, i l’altra la de les Ordenances Fiscals que és el que toca 
aprovar,  per tant, que s’entén que hi donen suport. 
En tot cas, ara li vull dir una cosa: que el diàleg dels Pressupostos el tocarem amb 
els Pressupostos, i que no estic gens d’acord que la ciutat estigui paralitzada, no hi 
estic gens d’acord. 
Vostè ha posat algun condicionant que ja l’agafem. El parc de gossos que la gent de 
l’associació el volia fer al Parc de la Draga es va demanar autorització a la Comissió 
de Patrimoni i al Departament de Medi Ambient, i, com ja saben, no hi ha hagut la 
mateixa opinió de tots el grups municipals en aquest plenari. I, les autoritzacions 
han estat contradictores, per uns millor aquí i pels altres millor allà. Al final s’ha 
buscat una solució fer-lo en aquell espai de La Solana. Això es va posar a 
consideració de tots els grups en una comissió informativa en què vostès varen 
estar-hi d’acord;  demà passat s’aprova el projecte i s’executarà, per tant, aquest 
tema quedarà resolt. 
Respecte a la ubicació de la nova biblioteca, ha estat posada a consideració de tots 
els grups els diferents espais amb les problemàtiques que tenen cada espai. Avui 
mateix he estat al Bisbat de Girona per trobar-hi una ubicació, però, aquesta 
proposta s’ha de valorar entre tots. Com també valorar-la tècnicament, 
principalment, lligada a qüestions patrimonials per un desig especial de vostè en 
nom del seu grup. 
La compra de patrimoni ha estat sempre una voluntat d’aquest Consistori al llarg de 
molts anys, des de la compra dels locals de la Vila Olímpica fins ara, per tant, per 
aquest govern sempre ha estat una prioritat i ho segueix essent. Fins i tot s’havia 
posat 500 mil euros en el Pressupost anterior per la possible compra d’ubicació 
d’una biblioteca. 
Per tant, la voluntat d’aquest Consistori hi és. 
El tema dels carrils bici. S’han fet diferents reunions amb els Regidors, Jordi 
Congost i Albert Tubert, per poder arranjar carrils bici i senyalitzacions que s’han 
fet. El més important és el del Passeig Mn. Constans que ha d’anar reubicat en una 
plaça davant l’Ajuntament i amb canvis de direccions. Per tant, sobre aquest tema 
és farà un concurs en què es portarà a terme. 



 
 
 
 
Per tant, totes aquestes qüestions que han comentat es discutiran en l’aprovació 
dels Pressupostos i vostès valoraran si hi han de donar suport o no, però, això serà 
en el seu moment. Farem un resum de tot el que s’ha dut a terme i farem unes 
propostes de tot el que s’ha de fer. 
 
Sra. Roser Masgrau: 
Un petit incís. Tot això que ens ha explicat ho sé i ho corroboro; el problema són 
els fet, les realitzacions. Els projectes són molts, s’han posat sobre la taula i n’hem 
parlat. Del que hem queixo són dels fets. 
 
Sr. Alcalde: 
El Carrer dels Valls s’està fent. S’han fet arranjaments de voreres, d’asfalts en 
molts d’espais. Aviat també es construirà l’skate park. 
Nosaltres hem comprat molt de patrimoni per aquesta ciutat i en seguirem 
comprant.  I sobre els carrils bici, de les 6 propostes que havien fet vostès n’hem 
fet 5. 
Aquesta seria la consideració. 
 
 
 
Votació de l’acord. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018: 14 vots a favor (grups 
municipals, CiU i Junts per Banyoles) i 3 vots en contra (grups municipals, 
CUP i ICV-IdB). S’aprova per majoria absoluta.   
 

 

5.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

Sr. Alcalde: 
Primer s’hauria de votar la urgència d’aquests dos temes: 
“Modificació del contracte de serveis de neteja als edificis municipals i 
altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles”, i, 
“Modificació de crèdit núm.  64/2017 per transferències entre partides”. 
Resultat de la votació: S’aprova per unanimitat la seva urgència. 
 
 
 

 

 

5.1.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA ALS EDIFICIS 
MUNICIPALS I ALTRES EQUIPAMENTS QUE DEPENEN DE L'AJUNTAMENT DE 
BANYOLES. 

 

 
Modificació del contracte de serveis de neteja als edificis municipals i 
altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles. 



 
 
 
 
 
Vist el contracte de serveis de neteja als edificis municipals i altres equipaments 
que depenen de l’Ajuntament de Banyoles formalitzat amb la societat mercantil 
Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. el dia 22 d’agost  de 2016. 
 
Vist l’informe emès el dia 17 d’octubre de 2017 pel Responsable del contracte sobre 
la modificació del referit contracte, en el que:  
 
“... vista la necessitat de realitzar una modificació de l’esmentat contracte, atès 
que: 
• S’han incrementat les hores de neteja a les dependències de la Policia Local, 

pel canvi de seu. 
• S’han incrementat les hores de neteja de l’escola camins per l’ampliació de 2 

mòduls i perquè hi ha la previsió d’increment de 2 mòduls més de cares a l’inici 
del curs escolar al setembre.  

• S’han instal·lat uns lavabos públics a la plaça Hort de les Monges que cal 
incorporar al contracte de neteja. 

INFORME: 
Vista la clàusula 26.1 de modificacions previstes del contracte, que especifica que: 
“En funció de les necessitats que puguin sorgir en relació als serveis contractats, 
l’òrgan de contractació podrà: 
- Augmentar les hores contractades. En aquest cas, el contractista estarà obligat 

a prestar els serveis, bé mitjançant mitjans humans i materials ja adscrits sense 
increment de cost per a l’Ajuntament o bé mitjançant l’ampliació del contracte 
amb el corresponent reajustament econòmic. Ambdues opcions hauran de ser 
acordades per l’òrgan de contractació.” 

Atès que des del passat dia 22 de febrer de 2017 es va canviar la seu de la Policia 
Local, i per la major superfície i complexitat de l’equipament requereix una major 
dedicació, valorada en 1 hora diària més, de dilluns a divendres. 
Atès que des del passat dia 1 de gener de 2017 es va haver d’incrementar en 2 
hores diàries més la neteja de l’escola camins, per garantir els mínims de qualitat 
exigibles en un centre educatiu per l’augment de superfície de la darrera ampliació. 
De la mateixa manera, aquest estiu s’estan executant les obres d’ampliació de 
l’escola camins en 2 mòduls més que comportarà també l’increment de la neteja de 
l’escola camins en 2 hores diàries més a partir del dia 4 de setembre de 2017. 
Atès que el dia 2 de maig de 2017 van entrar en funcionament els lavabos públics 
de la plaça Hort de les Monges, i que cal netejar-los 1 hora al dia repartits en dues 
franges horàries, de mitja hora al matí i al vespre, per tal de tenir l’equipament net 
i en correcte estat de salubritat i neteja. 
Que s’ha donat audiència al contractista d’acord amb l’article 211.1 del TRLCSP. 
Que la modificació proposada és per raons d’interès públic, segons allò exposat 
anteriorment i per l’interès de l’Ajuntament de Banyoles de disposar d’uns lavabos 
públics al centre de la població, dotar-se d’una nova comissaria de la Policia Local i 
disposar d’una escola amb les aules necessàries al número d’alumnes i cursos, 
d’acord amb l’article 219 del TRLCSP). 
Que l’import de la modificació representa un percentatge inferior al 10% del preu 
del contracte i que la modificació no altera les condicions essencials de licitació i 
d’adjudicació del contracte ja que es va preveure com a modificació prevista 
d’acord amb el que disposa l’article 106 del TRLCSP 
Per tant, s’informa favorablement a aquesta modificació del contracte dels serveis 
de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de 
Banyoles, adjudicat amb l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente SA. 



 
 
 
 
Unipersonal, per acord de Junta de Govern Local de dia 25 de juliol de 2016, tal i 
com s’especifica en el quadre adjunt” (annex). 
 
Atès que segons l’informe emès el dia 13 d’octubre de 2017 pel Tècnic de medi 
ambient, Responsable del contracte es necessari reajustar els compromisos de 
despesa a favor de l’empresa Ilunion Limpieza y Medioambiente, S.A.  a fi i efecte 
de disposar de crèdit suficient i adequat per fer front a les despeses corresponents 
als mesos de novembre i desembre del contracte més els imports dels increments 
d’ampliació d’hores durant l’exercici 2017 dels equipaments afectats.   
  
Vist l’informe jurídic del Secretari en relació al procediment de modificació del 
contracte i la normativa d’aplicació. 
 
Vist que, d’acord amb el que disposa l’article 97 del RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RGLCAP), s’ha incorporat a l’expedient el certificat 
d’existència de crèdit i l’informe de la Interventora en els termes que preveu la Llei 
47/2003, de 26 de novembre 
 
Per tot l’explicitat, aquesta Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la modificació del contracte de serveis de neteja als edificis 
municipals i altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles 
formalitzat amb l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. el dia 22 
d’agost de 2016, per raons d’interès públic, per augment de les hores contractades 
en 1.148 hores a l’any 2017, en 1.664 als anys 2018 i 2019 i 1.120 l’any 2020 
d’acord amb les modificacions previstes a la clàusula 26.1 del plec de clàusules 
administratives, econòmiques i tècniques particulars que suposen un increment 
total del preu d’execució del contracte, d’acord amb el desglossament detallat en el 
quadre anterior, de 60.005.91 € més el 21% d’IVA. 
 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa de 18.839,39 € (IVA inclòs) amb 
l’empresa Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, S.A. corresponent a les mensualitat 
dels mesos de novembre i desembre més l’increment del preu del contracte de 
l’anualitat 2017 amb càrrec a les següents partides pressupostàries pel imports que 
tot seguit es desglossen: 
 
Dependència Partida pressupostària Preu 21% 

d’IVA 
Total 

despesa 
Lavabos 
públics 

31.15330.22700 Vies Públiques. Contr. Prestació 
servei neteja (núm. d’operació prèvia: 
92010001182). 

2.605,69 547,19 3.152,88 

Seu Policia 33.13000.22700 Policia Local. Contr. Prestació 
servei neteja (núm. d’operació prèvia:  
9720170001386). 

2.884,87 605,82 3.490,69 

Escola 
Camins 

42.32314.22700 Escola Camins. Contr. Prestació 
servei neteja (núm. d’operació prèvia: 
972170001385). 

10.079,19 2.116,63 12.195,82 

Total ....... 15.569,75 3.269,65 18.839,39 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual caldrà consignar import suficient i adequat 
per atendre l’increment de la despesa en la resta dels exercicis econòmics de la 
plurianualitat, pels imports que a continuació es detallen: 
 



 
 
 
 

Dependència Exercici Preu 21% d’IVA Total despesa 

Lavabos públics 2018 3.903,17 819,67 4.722,84 

Lavabos públics 2019 3.903,17 819,67 4.722,84 

Lavabos públics 2020 2.627,14 551,70 3.178,83 

Seu Policia 2018 2.787,98 585,48 3.373,46 

Seu Policia 2019 2.787,98 585,48 3.373,46 

Seu Policia 2020 1.876,53 394,07 2.270,60 

Escola Camins 2018 11.151,92 2341,90 13.493,82 

Escola Camins 2019 11.151,92 2341,90 13.493,82 

Escola Camins 2020 7.506,10 1576,28 9.082,38 

 
Tercer. Requerir l’empresa contractista a fi i efecte que, en el termini màxim dels 
10 dies hàbils següents a la notificació d’aquest acord, acrediti haver suplementat 
en 3.000,30 € la garantia definitiva del contracte, corresponent al 5% de 
l’increment del preu del contracte exclòs l’IVA, mitjançant qualsevol de les formes 
admeses a l’article 96 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). 
 
Quart. Requerir l’empresa contractista a fi i efecte que, en el termini màxim dels 15 
dies hàbils següents a la notificació d’aquest acord, concorri a l’Ajuntament de 
Banyoles a formalitzar en document administratiu l’addenda de modificació del 
contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 219.2 en relació al 156 del 
TRLCSP. 
 
Cinquè. Facultar l’Alcaldia per a la signatura de l’addenda de modificació del 
contracte. 
 
Sisè. Notificar l’acord al Responsable del contracte, a la Intervenció i a la Tresoreria 
Municipal, als efectes pertinents. 
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Sr. Alcalde: 
Com ha quedat dit en la proposta, són tres espai: un, els lavabos públics des de la 
seva incorporació que es netegen diàriament, dos, l’augment d’hores de la nova 
Seu de la Policia Local i tres, l’augment d’hores de l’Escola Camins. Això és des de 
la seva incorporació fins al 31 de desembre d’enguany. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal ICV-IdB: 
Només volem explicar que nosaltres votarem en contra ja que vàrem votar en 
contra del contracte de neteja inicial. Aquest es modifica, s’amplia i volem mostrar 
en nostre desacord amb algunes decisions que es prenen en aquesta empresa 
perquè em sembla que aquest Ajuntament hauria de mostrar preocupació i que si 
volen abordarem en privat i intentar solucionar-ho. 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal CUP: 
Primer, fer una observació que val per als dos punts. Últimament estem molt 
acostumats a tenir punts sobrevinguts, per això, demanem, si pot ser, que aquests 
punts s’incorporin en temps i forma en el Ple; perquè donar-hi un cop d’ull en un 
matí d’horari laboral no és possible per molts dels que estem aquí. 
 
Nosaltres també votarem en contra per coherència amb el que hem anat fent amb 
el punt del contracte de neteja. 
 
Sr. Alcalde: 
Val a dir que quan es porta un punt sobrevingut és perquè és “sobrevingut” i no 
està a l’ordre del dia. 
El tema de la neteja es va tancar divendres el contracte. I el següent punt són les 
obres d’adequació del bar de l’Ateneu. Estàvem pendent que arribés el pressupost 



 
 
 
 
total, les comissions informatives varen ser dilluns passat i dimecres o dijous ens 
varen portar la quantia del pressupost. 
Per tant, entendrà que si esperem el Ple de novembre, com que són 30 dies 
d’exposició pública, no seria possible plantejar-nos aquesta obra. 
 
 
Votació de l’acord. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA 
ALS EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES EQUIPAMENTS QUE DEPENEN DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES: 14 vots a favor (grups municipals, CiU i 
Junts per Banyoles) i 3 vots en contra (grups municipals, CUP i ICV-IdB). 
S’aprova per majoria absoluta.   
 

 

5.2.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 64/2017 20102017 

 
Modificació de crèdit núm.  64/2017 per transferències entre partides 
 
Vistos l’Informe proposta de modificació de crèdit, per transferències entre 
partides, de l’àrea de Serveis a les Persones, en relació a la necessitat de 
redistribuir el crèdit consignat en diferents partides del Pressupost de 2017. 
 
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 64/2017, 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: 
 
 

Org. Prog. Econom.    ALTES BAIXES 

40 33000 62201 Cultura. Adquisició edifici  -45.000,00 

40 33000 62300 Cultura. Obres adequació Ateneu Bar 45.000,00  

      TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 45.000,00 -45.000,00 

 
 
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. 



 
 
 
 
  
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal ICV-IdB: 
Nosaltres en les modificacions de crèdit sempre ens abstenim i en aquesta també 
ens abstindrem. 
Entenem que vostès han pres una decisió sobre l’Ateneu que aquest grup municipal 
els va reclamar que ens informés i que prenguessin consensuadament decisions ... 
 
El Sr. Alcalde l’interromp: 
I, li diu que aturi la seva argumentació per dir-li el següent: “avui aquest govern 
porta per aprovar provisionalment 45 mil euros per fer les obres que l’Ajuntament 
ha de fer d’una manera o d’una altra”.  Una altra cosa és que hi hagi el rescat de la 
concessió i que ells portin la concessió del bar fins l’acabament d’aquesta concessió, 
però, les obres les ha de pagar l’Ajuntament. Per tant, prendrem la decisió 
conjuntament amb la gent l’Ateneu. 
Avui només s’acorda que es posen 45 mil euros per adequar el projecte de l’Ateneu 
Bar. 
 
Sr. Joan Luengo: 
Per altres bandes m’ha arribat que la decisió ja està pressa, per tant, aquesta 
informació no és correcta. 
 
Sr. Alcalde 
Segurament que no perquè quan la decisió estigui pressa ho sabrà vostè. 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal CUP: 
Només per explicar el nostre vot. Ens abstindrem també per coherència amb les 
modificacions de crèdit i amb coherència al que he dit abans, que ha estat un punt 
sobrevingut i no hem tingut temps material per revisar la documentació. 
 
Sr. Alcalde: 
La documentació és molt simple. És tracta d’agafar aquests 45 mil euros i posar-los 
aquí... 
  
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal Junts per Banyoles:  
Nosaltres votarem favorablement. Només dir que, vista l’experiència del que va 
passar amb els Banys Vells, l’Ateneu és un equipament important per la ciutat i que 
per tant cal concretar-ho i que es pugui obrir com més aviat millor. 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
Val a dir que aquesta és una decisió del concessionari no és una qüestió municipal 
en aquest cas, però, sí que s’ha de reformar. I, en tot cas, si no avancem nosaltres 
a posar-hi els diners potser després no hi seriem a temps en fer-ho. 
 
 
Votació de l’acord. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 64/2017 PER 
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES: 14 vots a favor (grups municipals, CiU 
i Junts per Banyoles) i 3 abstencions (grups municipals, CUP i ICV-IdB). 
S’aprova per majoria absoluta.   
 

 



 
 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIO: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 

 

El Sr. Alcalde els demana votar la urgència d’aquestes dues mocions que han 
estat sobrevingudes. 
Resultat de la votació: S’aprova per unanimitat la seva urgència. 
 

 

El Sr. Alcalde els proposa debatre les dues mocions conjuntament i fer les 
votacions per separat. 
El plenari dóna la seva conformitat.  
 

6.1.- MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS D'ANC I 
ÒMNIUM, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART 
 
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap 
resoldre amb diàleg i negociació. 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar 
veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que 
eren la base de la Constitució de 1978.  
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi 
ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els 
mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la 
llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan 
algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar 
pròpia d’una dictadura.  
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat 
per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar 
tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de BANYOLES 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
SEGON.- Denunciar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i 
empresona de forma il·legal. 



 
 
 
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu 
a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans 
(ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la 
present moció. 
 

Votació de l’acord. MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS 
D'ANC I ÒMNIUM, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART. S’aprova per 
unanimitat.   

 

6.2.- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a 
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema 
polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de 
drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació 
de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres 
partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a 
aquella situació d’anul·lació política.  
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la 
incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta 
repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de 
mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs 
públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i 
més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra 
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el 
gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la 
intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.  
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la 
via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 
van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que 
el passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.  
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de BANYOLES 
 
ACORDA: 
 
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu 
el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de 
la República aprovades pel Parlament de Catalunya. 
Segon. Expressar la condemna de la violació de drets fonamentals a Catalunya a 
través de les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i 
les institucions catalanes. 



 
 
 
 
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen 
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups 
polítics del Parlament de Catalunya. 
 
 
Intervencions. 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal ICV-IdB: 
Respecte a la Moció de la Llibertat dels Presidents de l’ANC i d’OMNIUM, del Sr. 
Jordi Sánchez i del Sr. Jordi Cuixart no tenim res a dir. Votarem favorablement. 
I, exigim immediatament la llibertat dels dos Jordis. 
 
Quant a la Moció per Aturar la Suspensió de l’Autonomia de Catalunya donem 
suport als punts segon i tercer. A nosaltres ens trobaran sempre al costat de la 
llibertat de Catalunya, de la defensa de les institucions catalanes, en defensa dels 
drets fonamentals dels catalans i de les catalanes, en defensa dels mitjans de 
comunicació públics lliures, plurals i de qualitat, en defensa de l’escola catalana i 
dels valors per als quals eduquen des de fa molts anys, en defensa de les 
Institucions de la Generalitat i del Parlament escollits i governats tots ells 
democràticament, en defensa de la democràcia i dels seus valors. Però, el nostre 
grup, per coherència, no podem donar suport al primer punt que avalen dues lleis 
que nosaltres no hem avalat. 
El nostre grup d’Iniciativa format dintre l’amalgama dels comuns estem repetint 
una i una altra vegada que ni 155 ni declaració unilateral d’independència; és 
temps de diàlegs, com va dir el President Puigdemont. Per això, donant suport als 
dos últims punt i no al primer ens abstindrem.  
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal CUP: 
Des del nostre grup municipal volem traslladar el suport a les dues mocions. 
Votarem favorablement a les dues; i, exigim la llibertat de Jordi Sánchez i de Jordi 
Cuixart de la mateixa manera que defensem l’aplicació dels resultats de l’1 
d’octubre com a legítims i inqüestionables. 
Des del nostre grup polític entenem que cal complir el mandat popular, ja que tot i 
que només hi va haver un 43% de població catalana que va votar, tot i les traves i 
la violència de l’Estat Espanyol per impedir-ho, sinó que el sí per a la construcció de 
la República Catalana va guanyar per un 90% dels vots emesos. Per tant, entenem 
que el deure de tots els representants escollits democràticament pel poble és fer 
efectius els resultats.  
Finalment, aquest grup municipal és posa a disposició del poble i de les institucions 
catalanes per defensar la democràcia i l’aplicació dels resultats de l’1 d’octubre, fins 
a les últimes conseqüències, per tal de poder iniciar el procés constituent. Per tant,  
no veiem com a vàlida cap altra opció que no sigui la materialització dels resultats, 
en forma de república, i en conseqüència l’inici del procés constituent. 
 
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal Junts per Banyoles:  
Nosaltres evidentment que votarem favorablement com no podria ser de cap més 
manera. 
Nosaltres, volem manifestar sobretot que avui hi han hagut tres posicionaments del 
Ple; un, que recull el que ja es va aprovar en la Junta de Portaveus amb el nostre 
rebuig total a la violència exercida el dia 1 d’octubre:  I, ara aquestes dues mocions 



 
 
 
 
una a favor de la llibertat del Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart persones que han 
tingut la valentia d’afrontar i dirigir moviments que nosaltres hi hem estat al 
darrere. 
Per tant, estem totalment a favor que acabi d’una vegada aquesta injusta presó. 
 
I l’altra moció, sobre l’aplicació de l’article 155 que ningú sap massa bé com és i 
que amaga aquesta voluntat uniformadora de la nostra personalitat i les nostres 
institucions polítiques. 
Per tant, manifestar que aquestes tres mocions estan en consonància amb el que la 
Ciutat de Banyoles, aquests últims dies, amb manifestacions molt nombroses que hi 
ha hagut ha volgut solidaritzar-se amb aquests valors, amb aquestes persones i 
amb aquestes actituds, per tant, ens congratulem de poder votar aquestes tres 
mocions perquè nosaltres representem la voluntat de la nostra ciutat. 
 
Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de CiU: 
El nostre grup també votarà a favor, amb tota la convicció, les dues mocions i amb 
la motivació de tots els punts dels acords; i, estant d’acord amb tots els arguments 
que han anat sortint dels meus companys. 
 
Pel que fa a la moció per exigir la llibertat dels Presidents de l’ANC i d’OMNIUM, 
amb la convicció que l’acció que ha comès la justícia cap els dos Jordis és una de 
les accions més repugnants que s’han fet aquest últims 40 anys de l’estat 
democràtic;   qüestiono ara mateix que es pugui dir d’aquesta manera, sens dubte, 
“en majúscules” el concepte “estat democràtic” i qüestiono la separació dels dos 
poders, que són el judicial i el polític. Per tant, d’acord amb tot l’argumentari 
d’aquesta moció i d’acord amb l’argumentari per aturar la suspensió de l’autonomia 
de Catalunya. 
 
Estem en un moment il·lusionant, tot i que ho estem perdent de vista, però, és bo 
recordar-ho que el moment és il·lusionant. Alhora, estem entrant en un terreny 
preocupant i perillós després dels discursos públics de l’amenaça de l’aplicació de 
l’article 155; i, que en tertúlies s’utilitza de manera banal però que si s’aplica les 
conseqüències són devastadores i nefastes tant a nivell cultual com social com, 
també, econòmic per al nostre país. 
Per tant, des del nostre absolutament a favor i convençuts d’aprovar aquestes dues 
mocions. 
 
Sr. Alcalde: 
Agraeixo a tots vostès els seus posicionaments. 
Avui, aquí en el Ple també condemnem la violència; i, condemnem 
l’empresonament dels Jordis perquè són persones que han fet manifestacions de 
caire cívic i pacífic; com també han insten la gent a fer-ho d’aquesta manera. Per 
això que, que estiguin empresonats és incomprensible. 
 
També, manifestar-nos en contra de la suspensió de l’autogovern del nostre país 
aplicant un article 155 que no està reglamentat i que pot ser reglamentat de la 
manera que convingui al govern de l’Estat. Essent això nefast i incomprensible. 
 
Aquestes tres mocions, aquestes tres manifestacions que avui fa el Ple les recollim; 
com també s’ha recollit el que ha expressat la ciutadania de Banyoles, la de la 
nostra comarca i la del nostre país. Expressant el rebuig a la violència, el rebuig als 
empresonaments com també la voluntat de la no aplicació de l’article 155 de la 
Constitució Espanyola. 



 
 
 
 
Per tant, avui en el Ple s’han manifestat aquestes tres qüestions que també ho ha 
estat manifestant la ciutadania. 
 
 
 
Votació de l’acord. MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA 
DE CATALUNYA: 16 vots a favor (grups municipals, CiU, Junts per Banyoles 
i CUP) i 1 abstenció (grup municipal, ICV-IdB). S’aprova per majoria 
absoluta.   
 
 
Aplaudiments 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
Intervencions. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal ICV-IdB: 
En nom d’Iniciativa volem donar el nostre agraïment a totes les persones que han 
fet possible aquesta Festa Major.  
Hi han hagut coses noves; alguns esdeveniment com la tronada o com el concert al 
Passeig de la Indústria. També s’ha de dir que els grups de l’oposició hem anat 
treballant conjuntament amb la Regidora, Joana Vilà, algunes propostes que s’han 
dut a terme. 
Considerem que ara seria oportú tornar a convocar aquesta taula, aquesta reunió 
conjunta de tots els grups, com també si pogués ser convocar a les entitats que fan 
possible la Festa Major per valorar conjuntament la Festa Major del 2018. I un cop 
feta aquesta valoració tornar a convocar aquesta taula, en uns mesos, per fer 
propostes de cares a la propera festa major. 
Ha estat molt bo aquest treball conjunt amb la Regidoria de Promoció Econòmica, i, 
també estaria bé sumar-hi les Regidories de Cultura i de Festes per poder fer una 
millor festa popular i saber els problemes que comporta per poder ajudar a 
millorar-la. 
 
En segon lloc. Una reflexió que ha fet la Roser i que nosaltres també la volem fer. 
Ens trobem que Ple rere Ple veiem una ciutat aturada i poc engrescadora; i que 
poca proposta de ciutat hi ha. 
No estem discutint el nou POUM, tenim el tema de la biblioteca aturat, tenim l’skate 
park aturat, tenim el parc lliure de gossos que s’iniciarà aviat i tenim projectes de 
renovacions de carrers a la taula aturats. 
Els grups de l’oposició fa poc temps vàrem acordar juntament amb el govern fer un 
debat a Ràdio Banyoles el juliol del 2017 per debatre l’estat de la ciutat. No es va 
celebrar per diferents motius. Nosaltres creiem que era una oportunitat que 
permetia a tots els grups, de manera políticament incorrecta, debatre l’estat de la 
ciutat i contraposar opinions que a vegades el Ple no ens permet i que allà 
poguessin sortir projectes de ciutat engrescadors per tots i per totes. 
La nostra pregunta és si l’equip de govern pensa celebrar aquest debat en algun 
moment. A vostès els anirà bé per fer balanç de la legislatura i a nosaltres ens 
anirà bé per explicar la nostra opinió de la ciutat, i, si són capaços de posar-se un 
calendari realista dels temes que tenim pendent per abordar. 



 
 
 
 
Alguns ja ens han dit com aniran però d’altres farà falta un calendari per abordar 
aquests projectes pendents. 
 
Sr. Alcalde: 
Nosaltres no podem fer cap altra cosa que sumar-nos a l’agraïment de tota la gent. 
Ho vaig fer anticipadament i personalment a totes les entitats i associacions que fan 
possible cada any la Festa Major.             
En faig una valoració extraordinàriament positiva en nom del govern de com han 
anat aquestes novetats que hi ha hagut enguany a la Festa Major, com la tronada i 
no només el concert del Passeig de la Indústria sinó totes les activitats prèvies al 
concert del Passeig de la Indústria, com també, el tema de les Fires. Pensem que 
malgrat va ploure el dijous, el dia de l’euro, al capvespre s’hi va poder anar amb 
tranquil·litat i hi va haver una massiva afluència. 
Evidentment que se’n pot fer una valoració, alhora, hem emplaçat a totes aquestes 
entitats per valorar si la continuïtat per l’any vinent està garantida. I, si podem 
continuar amb aquestes renovacions i mantenir-les perquè pensem que la tronada 
sí que s’hauria de consolidar i que el concert del Passeig de la Indústria també, ja 
que el ressò va ser molt important. 
Val a dir que la Festa Major si no hi hagués la implicació de totes aquestes 
associacions i entitats, de persones, no seria possible tirar-ho endavant d’aquesta 
manera, tot i que és veritat que totes aquestes novetats estan avalades amb el 
Regidor de Festes. 
I, hi ha la voluntat per part de tots ells que si sortien bé continuar fent aquestes 
novetats. Per tant, jo crec que han sortit molt bé i que no hi ha cap dubte que han 
de continuar i millorar-les, si pot ser, amb d’altres incorporacions. En tot cas, ha 
estat una valoració de la Festa Major molt positiva, el temps hi ha acompanyat, hi 
ha hagut molta participació i la gent ho ha valorat molt dient ha havia estat un 
encert. 
També, agrair especialment al Tècnic de Festes, en Xavi Casadevall, que ha estat a 
tots els actes de la Festa procurant que les coses sortissin bé; per tant, 
públicament també vull fer aquest agraïment per a ell. 
 
Llavors. Crec que a vostè li ha anat bé el comentari que ha fet la Sra. Roser 
Masgrau. 
En tot cas, no és veritat el que ha dit perquè si donen una volta per la ciutat veuran 
si està aturada o no. 
Perquè això que ha dit, és una qüestió política i vostès diuen el que han de dir. 
En tot cas, el parc de gossos no està aturat, l’skate parc no està aturat, el tema de 
la biblioteca no ha estat mai aturat, com no ha estat mai aturat el tema del POUM 
perquè l’aprovarem abans de final d’any. Hi estem treballant per poder fer 
l’aprovació inicial abans de final d’any; hem tingut una reunió per parlar del que 
serien els plànols i falta el tema dels usos i la redacció. Això vol dir que, els 
cridarem properament per fer unes últimes propostes i ja ho tirarem endavant. 
De fet, com saben que els POUM’s són molt laboriosos però tots els grups 
municipals van demanar que fos una opció beneficiosa pel que fa al tema dels 
equipaments i per la ciutat. Per tant, amb això hi estem treballant. En tot cas, hem 
de veure l’evolució dels pressupostos de la Generalitat per poder conveniar les 
obres.     
El Carrer dels Valls s’està fent, les voreres del Carrer Formiga s’han fet, les de Mas 
Palau s’han fet, les del centre de la ciutat s’han fet; també, asfaltat divers. I, 
moltes més coses que ara es faran, com l’enllumenat en leds del Carrer Llibertat i 
de l’Avinguda dels Països Catalans i a la Plaça de les Rodes. Com també millores 



 
 
 
 
d’enllumenat al Parc de la Draga, millores a les escoles, millores als equipaments 
culturals i millores als equipaments esportius.  
Per tant, des d’aquest punt de vista la ciutat no ha estat aturada ni hi estarà. 
I, si vol l’emplaço per fer-li tot un llistat de temes per demostrar-li que la ciutat no 
està aturada, ni socialment, ni en obres, ni en infraestructures, ni amb l’Estany ni 
amb els grans projectes de ciutat. 
 
Ara una altra cosa. Jo els emplaço a assistir als Consells d’Administració de Ràdio 
Banyoles; perquè vostès hi puguin assistir. Si s’ha de canviar el dia es farà, però, 
els debats són per assistir-hi. Hi va haver un debat d’Ensenyament i cap membre 
de vostès hi va assistir, per tant, quan fem debats procurem programar-los que 
vostès hi siguin perquè després vostès diuen que no han estat convidats. I això no 
és cert,  ni és correcte perquè si no s’hi pot assistir crec que s’ha de dir perquè 
quan vostès estan als òrgans de la Corporació són per assistir-hi; perquè si ho fem 
a les 6 de tarda és perquè hi puguin assistir i sinó ho passem a les 7 de la tarda. En 
tot cas, la voluntat és que tothom hi pugui assistir; perquè és molta casualitat que 
alguns no ho sàpiguen. 
 
El Sr. Joan Luengo demana poder respondre: 
Vostè avui s’ha capficat en què no hi assistim i que no hi assistim... 
Potser jo hauré de capficar-me a fer com a “Barrio Sésamo” i comptar números 1,  
2, 3, 4, 5, 1, 2 i 1... 
Vostè que és de números l’ha de fer pensar que en alguns moments per tema 
professional no podem assistir-hi; nosaltres no tenim cap dedicació exclusiva en 
aquest Ajuntament i hi dediquem tantes hores com és possible. 
Ahir mentre la gent estava a Fires aquest Regidor estava llegint i rellegint les 
Ordenances Fiscals, buscant propostes i fent argumentari perquè avui ho pogués 
portar al Ple. 
Per tant, avui vostè, a mi em sap molt de greu, perquè vostè ha menystingut 
l’oposició tant de la CUP com d’Iniciativa per faltar a algunes reunions per decisió 
professional. 
 
En segon lloc. El debat de Ràdio Banyoles es va aprovar en un Consell 
d’Administració el maig del 2017 en què hi havia el Sr. Costabella, la Sra. Sandra 
Pazos, el Sr. Joan Luengo; no hi havia cap membre de Junts per Banyoles, que 
estrany no, sempre estan a les altres reunions, però en aquesta no hi eren; i va 
acordar tot el Consell d’Administració que hi hauria un debat. En tot cas, aquest 
debat no s’ha celebrat. 
Jo entenc que el Consell d’Administració no ha retirat aquest punt, per tant, que 
aquest debat es manté perquè la Regidora de Participació ens va comunicar que 
faria. Ara estem a finals d’octubre, per tant. li plantegem. Per tant, la pregunta és, 
es farà el debat o no. En tot cas, no cal tornar a repetir tot això que no anem a les 
reunions perquè no és el que volem dir. 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
El que no val és enfadar-se quan li diuen la veritat. Això no val. 
Vostès es presenten voluntàriament com a Regidors o Regidores d’aquesta 
Corporació, jo no els haig de dir els horaris però vostès han de complir amb les 
seves obligacions; i, si no poden ens ho diuen i es pot canviar l’hora o el dia. I no 
pateixi que els que tenim dedicació exclusiva podem canviar l’hora o el que els 
vingui bé. 
 



 
 
 
 
El que no val és repetir-ho en els Plens moltes vegades i després que no hi siguin 
perquè treballen que em sembla molt bé, però, l’important és que hi siguin i 
complir amb el seu deure de Regidor o Regidora d’aquesta Corporació. Per tant, 
això ho farem així i sense menystenir a ningú, això segur. 
 
Sobre el tema del debat. La situació de l’octubre encara és pitjor que la del 
setembre, però, podem acordar el dia per fer un debat sense cap problema si tots 
el grups mantenen aquesta voluntat de fer-ho. La voluntat de fer de Regidor que 
crec que la tenen, i, la voluntat d’aquest govern no és que vostès no hi siguin sinó 
que és al revés posar-ho en hores que vostès puguin venir. 
Per tant, que els hi posaré fàcil perquè puguin venir. I, no els menystinc tot el 
contrari, per tant, no cal enfadar-se. 
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal CUP: 
No sé si ens menysté o no però el que no és veritat és que no assistim a les 
reunions que se’ns convoca, això no és així, no, per tant, abans de dir coses cal que 
concretem a quines reunions ens han convocat, quina és la convocatòria que se’ns 
ha fet i a quina no hem assistit que se’ns hagi convocat. I és obvi que no diem que 
no perquè,  fins i tot, no diem que no quan se’ns convoca un matí per la tarda.   
          
Nosaltres volem fer dos precs: 
El que sí que veiem, però, l’Alcalde ens ha informat, que la ciutat no està aturada. 
Nosaltres volíem aportar aquesta reflexió al Ple; l’han feta els altres dos grups de 
l’oposició, per tant, potser sí hi ha aquesta sensació que la ciutat està 
empantanegada amb alguns projectes. 
 
També veníem amb la idea de felicitar el desenvolupament de les Festes de Sant 
Martirià. Bàsicament a les entitats que, com s’ha dit, són el motor d’aquesta festa. 
I, estem molt contents que s’hagin engegat dues campanyes que des del nostre 
grup municipal veníem reclamant, com són “fires en català” i una campanya potent 
contra les “agressions sexistes” per prevenir aquestes situacions. 
També, ens felicitem que es torni a insistir amb les “fires a 1 euro” ja que és una 
bona jornada. I, ens alegrem que hi hagi la idea de repetir alguns actes, com “la 
tronada”, i que si ara ho assumeix l’Ajuntament en els propers pressupostos serà 
molt millor perquè tinc entès que l’han assumit les entitats. 
 
I una pregunta que teníem pendent sobre el bar de l’Ateneu. Per saber quina 
previsió de tempus hi ha per veure com es pot desenvolupar aquesta concessió. I, 
també,  poder participar-hi i aportar la nostra valoració per si es fa un plec de 
condicions o amb el que calgui. 
 
Sr. Alcalde: 
No vull entrar una altra vegada amb el tema de les convocatòries perquè seria 
repetir-me moltes vegades, i, no ho faré. 
Sobre si està aturada o no la ciutat crec que ja ho he contestat com, també, he 
donat el nostre parer. 
Respecte a les Festes de Sant Martirià. Em sembla, també, que ja m’he estès amb 
el que ha comentat el Sr. Joan Luengo. Per tant, els agraeixo que vostès també s’hi 
sumint. 
El tema de les “fires en català” o el tema de “fires a 1 euro”. Val a dir que aquest 
govern en va ser el promotor. Cada any ens costa defensar-ho perquè tot hi anar 
sortint de la crisi encara hi ha gent que ho pot necessitar; de fet, s’hi suma tot 



 
 
 
 
tipus de gent. I hi ha la voluntat de repetir-ho. Per tant, la Regidora, Joana Vilà, té 
aquesta lluita i que ha de mirar de guanyar-la. 
I, repetir, que la tronada va ser un èxit i que va ser costejada amb diners 
municipals. 
Hi va haver una reunió juntament amb Gàrgoles de Foc i es va parlar d’una 
quantitat addicional per fer aquestes actuacions de 4 mil euros. Com també, la 
iniciativa de les camisetes que va ser fantàstica i que ha ajudat a costejar-ho. És 
una cosa menor molt lloable; per tant, està bé compartir aquestes idees perquè en 
els pressupostos a vegades costa carregar-ho. 
També, hem de dir que no hi ha hagut cap fet remarcable de gravetat o violència 
de cap mena que algú traspasses alguna línia, i, que se’n va fer difusió en la 
programació. Sobre això s’ha posat un dispositiu de Policia addicional, tant 
uniformat com de paisà en l’àmbit de barraques etc.. Hi ha hagut tranquil·litat 
absoluta en aquest sentit apart d’algun petit fet aïllat que hi hagi pogut haver. 
 
Sobre el tema del bar de l’Ateneu. Avui hem posat les bases de dir 
pressupostàriament que val fer això. Crec que són uns 45 mil euros. En tot cas, 
l’obra l’ha de fer l’Ajuntament, per tant, partint d’aquesta base hem fet la 
modificació de crèdit. 
També, s’ha de buscar legalment quina seria la millor l’opció. Una opció que s’havia 
apuntat és que l’Ajuntament adjudica l’explotació per 4 + 2 anys; i l’altra opció és 
que si ells fan les millores el concessionari pot subcontractar fins a la finalització de 
la seva concessió, i, llavors hauria de cessar la seva activitat.  
Per tant, hem de mirar legalment la millor opció per al concessionari i tècnicament 
per la Casa, En tot cas, no defugirem del que hem dit fins al moment. 
 
Sr. Xavier Bosch Pujol, Regidor del grup municipal Junts per Banyoles: 
Com sabem l’abril del 2007 l’Ajuntament de Banyoles i l’Empresa Mémora, 
encarregada dels serveis funeraris del Pla de l’Estany, varen pactar 4 paquets 
d’enterrament per un preu tancat per qui ho volia i qui no podia continuar escollint 
per separat les opcions del seu catàleg. 
Durant aquests últims mesos almenys en tres casos aquests pacs no s’han ofert a 
les famílies, i ho han sabut al cap d’uns dies quan ja s’havia abonat l’import de la 
factura. 
Sabem que el Sr. Alcalde ha intercedit en alguns d’aquest casos i ha assessorat a 
les famílies, per tant, sobre la seva gestió res a dir. Però, la pregunta que volem 
formular és si s’han posat en contacte amb l’empresa els darrers mesos per aclarir 
aquesta situació o si tenen previst fer algun tipus de campanya perquè els 
ciutadans i ciutadanes estiguin al corrent d’aquests paquets que es varen acordat 
amb l’Ajuntament. 
 
Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal Junts 
per Banyoles 
Uns quants temes d’ordre domèstic que s’havien retardat en d’altres Plens i que per 
les circumstàncies del moment no ho vàrem fer.  
Una d’elles, és com està el tema de la tala d’arbres en el Mirador antic; fa un any 
en parlàvem i no n’hem sabut res mes. L’altre té a veure a posar indicadors dels 
lavabos públics de l’Horta de les Monges. I, en la mateixa plaça hem trobar que 
manquen rètols informatius en els contenidors i també que la neteja a vegades 
queda bastant malament. I, tornar preguntar si la recollida de voluminosos ha 
tingut algun canvi ja que se’n veu algun. Sobre l’Horta de les Monges vàrem 
demanar de retirar o millorar aquell panell de la ciutat que es troba molt deteriorat. 



 
 
 
 
I, per últim. En les obres que s’estan fent al Carrer dels Valls – Navata s’han trobat 
unes restes; demanem quin informe s’ha fet, saber que eren i si tenen rellevància. 
 
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal Junts per Banyoles:  
Només per afegir, ja sé que som reiteratius, però voldria aprofitar aquest espai del 
Ple per fer-ho de manera institucional. Felicitar totes les entitats de la ciutat que 
han fet possible aquest impuls de la Festa Major de Sant Martirià. 
En molts casos és gent que han compartit amb mi molta vida associativa i que va 
ser un orgull veure el dissabte com es feia una transformació tan important de la 
festa. A aquesta gent se’ls veia la cara. Són molts anys d’esforç recompensats 
aquell dia. 
Per tant, l’espurna que s’ha encès aquest any amb aquest canvi demostra una altra 
manera de fer la festa, al traslladar-la al centre, que sigui transversal. 
Tot això és molt positiu i ho haurem de conservar sense oblidar que els grans 
protagonistes són hi seran les entitats. Per tant, recau a ells fer gran aquesta festa 
amb el recolzament de l’Ajuntament i que hem entès avui en aquest Plenari, pel 
que s’ha dit, que no faltarà mai. 
 
I ens sumem a la menció especial que ha fet el Sr. Alcalde d’agrair al tècnic de 
Festes d’aquesta Casa que passi tots els dies, des de primera hora del matí fins a la 
nit, i que quan lliura com a tècnic se’n vagi a la barraca de l’entitat i ens serveixi 
entrepans en la Festa Major. 
Em sumo a totes les intervencions que han fet aquest Plenari; i animo a tot 
l’Ajuntament, no només al govern, a recolzar aquesta Festa Major i a fer gran 
aquesta flama que hem encès aquest any que pot fer d’aquesta festa una de les 
més important del nostre país. 
 
Sr. Alcalde: 
Al final jo crec que podem dir en claredat que la felicitació de tots els grups de la 
Corporació és per a totes les entitats que organitzen la nostra Festa Major; i al seu 
tècnic per tota la feina feta, doncs, endavant, perquè la unió fa la força. Per tant, 
per part de l’Ajuntament sempre hi haurà aquella col·laboració i aquell escalf. 
 
Contestant al Sr. Xavier Bosch. Sobre el tema de l’Empresa Mémora, doncs, 
d’aquest tema en vàrem estar parlant, per tant, agraeixo poder-ho fer ara. És 
veritat que aquest govern, aquest Alcalde, vàrem arribar a un acord global perquè 
la gent pogués  saber realment que costa un enterrament, perquè en aquells 
moments, a vegades, amb el que menys penses és en fer sumes. 
Per això que, per molta gent es trobava que a l’hora de pagar la factura era 
complicar poder-la pagar.  
Ens va semblar bé aquesta idea de fer uns pacs que, de fet, ara s’han ampliat i n’hi 
ha més de diferents preus segons el que puguin gastar. Poden ser de 3 o de 4 mil 
euros i que així la gent pugui saber quina factura li arribarà. 
Sobre aquesta idea hem procurat que l’empresa ho ofereixi. I és cert que algú m’ha 
vingut a dir que no li havien ofert. Sobre aquest tema jo hi he incidit i a vegades els 
he dit que intentin arribar a un acord. Per tant, dintre del que ha estat possible s’ha 
portat a terme. 
De totes maneres, jo he intentat donar-ho a conèixer en programes de televisió o a 
través d’altres mitjans. 
 
Com també he incidit molt amb el tema de les deixalles de voluminosos. Incidir 
amb totes aquelles coses que poden ser important per la gent. 
 



 
 
 
 
La tala dels arbres està amb els advocats de la propietat per signar un conveni. Per 
tant, quan ens diguin per signar, ho farem i actuarem. Es tracta d’entrar en la 
legalitat. 
 
La recollida de voluminosos aquí tenim un problema perquè la gent ho deixa quan li 
sembla. Ara posarem dos dies a la setmana, dimarts i divendres, però, el problema 
és quan algú canvia un sofà, per exemple, un dissabte al matí, doncs, es queda 
allà. 
I ara passa que al Carrer dels Valls que no hi ha contenidors la gent hi deixa 
escombraries, tot i que hi ha tres cartells que diuen, que les escombraries s’han de 
deixar als contenidors del pàrquing de Can Castanyer; diumenge hi havia 8 bosses. 
Ara estem mirant qui les ha pogut deixar. Però, aquesta és la llàstima de tot això. 
I sobre els voluminosos es posaran rètols de recollida. Els dies de recollida i els 
horàries de recollida.     
 
Sobre les obres del Carrer dels Valls s’han avisat als arqueòlegs de la Generalitat i 
ho estan valorant. 
 
El tema de l’Horta de les Monges. Aquell mapa que hi ha en mal estat, doncs, el 
retirarem nosaltres. I quan juntament amb el Consell Comarcal en fem de nous el  
posarem en aquest lloc. 
 
 
I els indicadors dels lavabos públics els hi posarem, de fet, si els posem els treuen. 
També ens han demanat posar la retolació que ha d’anar en els mecanismes de les 
comportes de l’Estany. Aquestes coses les farem.  
 
 
 
El Sr. Alcalde  aixeca la sessió. Dóna les gràcies a tothom i els diu que hi haurà un 
Ple Extraordinari possiblement. 
 
   
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 
21:00h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 
constància i efectes, certifico. 
 
 
 

 
 


