
 
 
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 

DE NOVEMBRE DE 2017 

 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 27 de 

novembre 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 la benvinguda a tots i a totes en aquesta sessió ordinària del 

mes de novembre. 

I, en especial, dóna la benvinguda als alumnes de Polítiques de l’UdG que avui ens 

acompanyen. Per tant, que sigueu benvinguts.  

 

 

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 DE LES ACTES DE PLE: 24 OCTUBRE 2017 ORDINARI I 13 

NOVEMBRE 2017 EXTRAORDINARI 

Les actes de Plens anteriors: 24 octubre de 2017 ordinari i 13 novembre 2017 

extraordinari, d’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal sobre actes 

del Ple Corporatiu: S’aproven per unanimitat. 

 

1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l'Alcaldia del dia 13 

d'octubre al 17 de novembre de 2017. 

 

Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que 

corresponen del núm. 2017.2895, de 13 d’octubre de 2017, al núm. 2017.3209, de 

17 de novembre de 2017, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format 

digital. 

 



 
 
 

 

 

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat. 

 

 

1.3.- Donar compte de la sentència 179/17, de 16 d’octubre, del Jutjat 

Contenciós Administratiu número 2 de Girona. 

 

Es dóna compte de la sentència 178/17, de 16 d’octubre, del Jutjat Contenciós 

Administratiu número 2 de Girona, per la qual es desestima la demanda presentada 

per la Sra. JPM contra la resolució d’Alcaldia de 27 de maig de 2016, per la qual es 

desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en data 26 de 

maig de 2015. 

El jutjat considera que l’estat de la via pública, en el lloc on va caure la reclamant, 

complia amb l’estàndard mínim exigible.  

Contra l’esmentada sentència no cap interposar recurs d’apel·lació. 

 

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat. 

 

 

1.4.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT 3T 2017 

 

Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 

operacions comercials. 

De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de 

la llei 15/2010 a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 

següent informe : 

1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 

pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 

ES PROPOSA : 

Donar compte de l’informe corresponent al 3r trimestre de 2017, elaborat pel 

Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les mesures 

de lluita contra la morositat. 

 

El Sr. Alcalde  en aquest tema afegeix que es paga a una mitjana de 16,31 dies.  

 

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat. 

 

  

 



 
 
 

 

1.5.- DONAR COMPTE INFORME AVALUACIÓ 3R. TRIM. 201 

 

 

Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’ 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix 

l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per 

mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

Atès que la informació del 2n. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici 

de 2017 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com 

a ens dependent d’aquest Ajuntament, ha estat tramesa amb data 25 de juliol de 

2017. 

 

ES PROPOSA : 

 

Donar compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats a 

la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 3r. Trimestre de 

2017 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany: 

 

 Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 

 

 

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat. 

 

  

2.0.- COMISSIO INFORMATIVA D'ALCALDIA 

 

2.1.- ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT, DE BANYOLES 

 

Vist que, a requeriment de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2017DECR002701 del 

dia 21 de setembre de 2017, va resoldre disposar la convocatòria pública per 

escollir jutge/essa de pau de Banyoles, titular i substitut/a, d’entre les persones 

veïnes del municipi que ho sol·licitin per a ocupar els esmentats càrrecs quan 

finalitzi el mandat de les persones que actualment els ostenten. 

 

Vist que l’anunci de la convocatòria pública ha estat publicat en el Butlletí Oficial de 

la Província de Girona núm. 188 de 2 d’octubre de 2017 a més del tauler d’anuncis 

electrònic de l’Ajuntament i en els taulers d’anuncis del Jutjat de Pau de Banyoles i 

del Deganat dels Jutjats de Girona. 

 

Vist que durant el termini de presentació de sol·licituds, que finalitzava el dia 17 

d’octubre de 2017, han estat presentades les següents: 

 

- Sr. J.G.P. (E2017014628). 

- Sr. A.N.G. (E2017014631). 

 



 
 
 

 

Vist el que disposen els articles 101 a 103, 303 i 389 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 

de juliol, del Poder Judicial. 

 

Vist el que disposa el Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i 

que segons el seu article 14 “durant el seu mandat els Jutges de Pau estaran 

subjectes al règim d’incompatibilitats i prohibicions regulades en els articles 389 a 

397 de la Llei Orgànica del Poder Judicial en allò que els sigui d’aplicació” i “en tot 

cas tenen compatibilitat per exercir les activitats següents: a) La dedicació a la 

docència o a la investigació jurídica. b) L’exercici d’activitats professionals o 

mercantils que no impliquin assessorament jurídic de cap mena i que, per la seva 

naturalesa, no siguin susceptibles d’impedir o menyscabar la seva imparcialitat o 

independència ni puguin interferir en el compliment estricte dels deures judicials”. 

 

Atès que els apartats 2 i 4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial disposen que: 

“2. Els jutges de pau i els seus substituts són elegits pel ple de l’Ajuntament, amb 

el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, entre les persones que, a 

més de reunir les condicions legals, així ho sol·liciten. Si no hi ha cap sol·licitant, el 

ple elegeix lliurament. 

4. Si en el termini de tres mesos, a comptar des que hi hagi la vacant en un jutjat 

de pau, l’ajuntament corresponent no fa la proposta prevista als apartats anteriors, 

la sala de govern del tribunal superior de justícia ha de designar el jutge de pau. 

S’ha d’actuar de la mateixa manera si la persona proposada per l’ajuntament no 

reuneix, a parer de la sala de govern i escoltat el Ministeri Fiscal, les condicions 

exigides per aquesta Llei”. 

 

Atès que els dos candidats reuneixen els requisits per poder ingressar a la carrera 

judicial i declaren no incórrer en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat previstes 

per al desenvolupament de les funcions judicials. 

 

Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Elegir el Sr. Josep Grau Pardàs per a desenvolupar el càrrec de Jutge de 

Pau titular de Banyoles per un mandat de quatre anys. 

 

Segon. Elegir el Sr. Antoni Noguer Gelada per a desenvolupar el càrrec de Jutge de 

Pau substitut de Banyoles per un mandat de quatre anys. 

 

Tercer. Trametre certificació de l’acord al Deganat de Girona, conforme el que 

disposa l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, a 

efectes de nomenament d’ambdues persones per part de la Sala de Govern del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 

Aquest tema va estar a exposició pública, per tant, hi va haver tota la informació, i, 

només s’han presentat aquestes dues persones. Això vol dir que continuaríem amb 

el Sr. Josep Grau Pardàs, com a Jutge de Pau titular, i, amb el Sr. Antoni Noguer 

Gelada, com a Jutge de Pau substitut. 

 
 
 



 
 
 

 

Votació de l’acord. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU, TITULAR I SUBSTITUT, DE 

BANYOLES: 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 DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I EL CONSELL 
ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY PER A LA CESSIÓ EN ÚS AMB CARÀCTER 

TEMPORAL D’ALGUNES DE LES DEPENDÈNCIES DEL CFTE LA FARGA A FAVOR DEL 
CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY 

 

 
Atès que  l’Ajuntament de Banyoles  té com un dels objectius prioritaris la promoció i el 
desenvolupament de la cultura esportiva de la població del municipi, així com el de facilitar la 
utilització de les instal·lacions esportives municipals a totes les entitats de Banyoles. 
 

Atès que el Consell Esportiu del Pla de l’Estany és una entitat privada sense afany de lucre i 
està legalment constituïda, segons còpia dels estatuts aprovats i lliurats a l’Ajuntament de 
Banyoles i inscrita al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Banyoles amb el número 93 i 

també al Registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport (Generalitat de 
Catalunya) amb el número 06215 (25/07/1991). Segons els estatuts, es tracta d’una 
agrupació formada per centres o associacions escolars, clubs, associacions o federacions 
esportives, entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments i el Consell Comarcal del Pla 

de l’Estany. 
 
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany es dedica al foment, la promoció, la gestió de serveis, 
inherents, obligatoris o complementaris a l’activitat esportiva, i l’organització de l’activitat 
esportiva en edat escolar, i, per tant, de les activitats físiques i esportives adients, així com 
col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització 
de cursos de formació i perfeccionament per a tècnics esportius. 

 
Des dels seus inicis gestiona el Pla Català d’Esport a l’Escola, amb l’objectiu d’impulsar de 
manera coordinada un projecte esportiu global i vertebrador que sigui un element 
cohesionador i educatiu per als infants i joves de la zona. 

 
En aquest sentit, i amb caràcter anual, ambdues parts han signat diferents convenis de 

col·laboració per l’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya a la nostra ciutat, 
així com per desenvolupar les activitats corresponents al Pla Català de l’Esport a l’Escola i les 
activitats esportives derivades de la pròpia activitat del consell esportiu, entre altres. 
 
Atès que l’Ajuntament de Banyoles és titular del CFTE La Farga situat al carrer del Noc, s/n. 
Aquest equipament públic acull les diferents activitats físiques i esportives que organitzen els 
diferents clubs de la ciutat. 

 
Vista la sol·licitud de 13 de novembre d’enguany, presentada pel Consell Esportiu del Pla de 
l’Estany, amb registre general d’entrada núm. E2017016141, en què sol·licita la cessió en ús 
gratuïta, amb caràcter temporal, pel termini de 10 anys, de cinc dependències i tres 
magatzems del CFTE La Farga. Aquests espais es destinarien com a seu i centre de gestió de 
l’organització de la mateixa entitat, prèvia execució de les obres necessàries per al seu 

condicionament i adequació amb la finalitat indicada, tot executant part de les obres que 

amb aquesta finalitat es precisin. En aquest sentit, es desenvoluparan les obres d’acord amb 
el Projecte tècnic de redistribució de la planta sota grades del Centre de tecnificació i 



 
 
 

 
formació esportiva “La Farga” (fase 1), redactat per l’arquitecta municipal, es va aprovar en 
sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 2 d’octubre d’enguany per import de 
45.936,73 € + 21% IVA (9.646,71 €) = 55.583,44 €. 
 

Vist l’informe favorable emès pel Secretari de la Corporació amb data 13 de novembre 
d’enguany. 
 
Per tot això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següent acords:  
 
Primer. Aprovar el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I EL CONSELL ESPORTIU 

DEL PLA DE L’ESTANY PER A LA CESSIÓ EN ÚS AMB CARÀCTER TEMPORAL D’ALGUNES DE 
LES DEPENDÈNCIES DEL CFTE LA FARGA A FAVOR DEL CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE 
L’ESTANY, d’acord amb el següent text que es transcriu literalment: 
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I EL CONSELL ESPORTIU DEL PLA 
DE L’ESTANY PER A LA CESSIÓ EN ÚS AMB CARÀCTER TEMPORAL D’ALGUNES DE 

LES DEPENDÈNCIES DEL CFTE LA FARGA A FAVOR DEL CONSELL ESPORTIU DEL PLA 
DE L’ESTANY 
 
 
Banyoles, 1 de desembre de 2017. 
 

REUNITS: 
 
D'una banda, l’il·lustríssim Sr. Miquel Noguer Planas, amb DNI num. xxxxxx en la seva condició 
d’Alcalde-President de l’AJUNTAMENT DE BANYOLES,  amb domicili fiscal al Passeig de la Indústria, 
núm. 25, 17820-Banyoles i NIF P-1701600-G, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes i 
Ginesta. 
 
I, de l'altra, el Sr. J.J.V.G., amb DNI núm. xxxxxx, en la seva condició de President del CONSELL 
ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY, amb domicili situat al Centre de Tecnificació la Farga, Cr. del noc 
s/n, 17820-Banyoles i NIF G-17243221. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament en la qualitat que intervenen, la capacitat legal necessària per 
atorgar aquest conveni i, a aquest efecte,  
 

MANIFESTEN: 
 
Primer.- Que  l’Ajuntament de Banyoles  té com un dels objectius prioritaris la promoció i el 
desenvolupament de la cultura esportiva de la població del municipi, així com el de facilitar la utilització 
de les instal·lacions esportives municipals a totes les entitats de Banyoles. 
 
Segon.- Que el Consell Esportiu del Pla de l’Estany és una entitat privada sense afany de lucre i està 
legalment constituïda, segons còpia dels estatuts aprovats i lliurats a l’Ajuntament de Banyoles i inscrita 
al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Banyoles amb el número 93 i també al Registre d’entitats 
esportives del Consell Català de l’Esport (Generalitat de Catalunya) amb el número 06215 (25/07/1991). 
Segons els estatuts, es tracta d’una agrupació formada per centres o associacions escolars, clubs, 
associacions o federacions esportives, entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments i el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany. 
 
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany es dedica al foment, la promoció, la gestió de serveis, inherents, 
obligatoris o complementaris a l’activitat esportiva, i l’organització de l’activitat esportiva en edat 
escolar, i, per tant, de les activitats físiques i esportives adients, així com col·laborar amb l’Escola 
Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i 
perfeccionament per a tècnics esportius. 
 
Des dels seus inicis gestiona el Pla Català d’Esport a l’Escola, amb l’objectiu d’impulsar de manera 
coordinada un projecte esportiu global i vertebrador que sigui un element cohesionador i educatiu per 
als infants i joves de la zona. 
 
En aquest sentit, i amb caràcter anual, ambdues parts han signat diferents convenis de col·laboració per 
l’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya a la nostra ciutat, així com per desenvolupar les 



 
 
 

 
activitats corresponents al Pla Català de l’Esport a l’Escola i les activitats esportives derivades de la 
pròpia activitat del consell esportiu, entre altres. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Banyoles és titular del CFTE La Farga situat al carrer del Noc, s/n. Aquest 
equipament públic acull les diferents activitats físiques i esportives que organitzen els diferents clubs de 
la ciutat. 
 
Quart.- El Consell Esportiu del Pla de l’Estany està interessat en la utilització de cinc dependències i tres 
magatzems del CFTE La Farga a fi de destinar-la com a seu i centre de gestió de l’organització de la 
mateixa entitat, prèvia execució de les obres necessàries per al seu condicionament i adequació amb la 
finalitat indicada, tot executant part de les obres que amb aquesta finalitat es precisin. En aquest sentit, 
es desenvoluparan les obres d’acord amb el Projecte tècnic de redistribució de la planta sota grades del 
Centre de tecnificació i formació esportiva “La Farga” (fase 1), redactat per l’arquitecta municipal, es va 
aprovar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 2 d’octubre d’enguany per import de 
45.936,73 € + 21% IVA (9.646,71 €) = 55.583,44 €. 
 
D’acord amb aquests antecedents i a fi de formalitzar els pactes que regularan l’execució d’aquestes 
obres i els compromisos entre ambdues parts, s’acorden les següents: 

 
CLÀUSULES: 
 
Primera.- Objecte del conveni  
 
És objecte d’aquest conveni la cessió en ús amb caràcter temporal de cinc dependències i tres 
magatzems del CFTE La Farga a favor del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, amb destinació exclusiva 
per esdevenir la seu i centre de gestió de l’organització de la mateixa entitat.  
 
El període d’aquesta cessió s’estableix per 10 anys, a comptar a partir de la data de signatura d’aquest 
conveni. 
 
Segona.- Cànon 
 
El Consell Esportiu del Pla de l’Estany assumirà, en concepte de cànon i fins a un màxim de 23.453,44 €, 
 l’execució directa de part de les obres corresponents als capítols la paleteria, guixaire, 
obertures/tancaments i cortines del Projecte tècnic de redistribució de la planta sota grades del Centre 
de tecnificació i formació esportiva “La Farga” (fase 1), redactat per l’arquitecta municipal. L’esmentat 
projecte es va aprovar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 2 d’octubre d’enguany per 
import de 45.936,73 € + 21% IVA (9.646,71 €) = 55.583,44 €. 
 
Totes les obres previstes en aquest projecte es duran a terme sota la coordinació dels serveis tècnics 
municipals. 
 
Tercera.- Condicions de la cessió en ús temporal d’algunes dependències del CFTE La Farga 
 
La disposició per part del Consell Esportiu del Pla de l’Estany de l’expressada propietat municipal es 
realitza través de la modalitat de cessió en ús gratuïta, amb caràcter temporal, pel termini de 10 anys, a 
comptar a partir de la data de signatura d’aquest conveni. 
 
La cessió queda subjecta a les següents condicions: 
 

1. Aquesta llicència inclou totes les despeses relacionades amb el consum elèctric, telefònic i els 
contractes de neteja i manteniment de l’espai, en funció dels consums que es produeixin i que 
es revisaran un cop l’any. 

2. El Consell Esportiu del Pla de l’Estany no mantindrà cap relació de dependència respecte de 
l’Ajuntament i, a tots els efectes i per cobrir possibles responsabilitats civils i penals, 
formalitzarà al seu càrrec una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil. Es fa constar 
expressament, als efectes previstos a l’article 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, la 
manca total de la relació de dependència del Consell Esportiu del Pla de l’Estany amb 
l’Ajuntament de Banyoles, als efectes de l’article 121 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de 
novembre, de Codi Penal. 

3. El mobiliari d’aquestes dependències és propietat del Consell Esportiu del Pla de l’Estany. 
4. El material pertanyent a l’Ajuntament de Banyoles que s’emmagatzemi eventualment en l’edifici 

s’haurà de respectar i vigilar de no malmetre. En cas de desperfectes no ocasionats pels serveis 
municipals o no imputables a tercers, la reposició dels mateixos haurà de ser assumida pel 
Consell Esportiu del Pla de l’Estany. 



 
 
 

 
5. El Consell Esportiu no podrà realitzar cap tipus d’obra ulterior en les dependències objecte de la 

cessió sense l’expressa autorització municipal, que requerirà en el seu cas la presentació de la 
corresponent memòria o projecte. 

 
Quarta.- L’Ajuntament de Banyoles, amb independència del termini concedit, es reserva la possibilitat 
de recuperar en qualsevol moment la possessió de les dependències cedides sempre que ho justifiqui per 
circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. L’exercici d’aquesta potestat queda subjecta a la 
concessió d’un preavís per termini mínim d’1 any, transcorregut el qual el Consell Esportiu del Pla de 
l’Estany està obligat a cedir i lliurar la possessió de les dependències a plena disposició municipal. 
 
Pel supòsit que l’Ajuntament recuperés, abans del venciment del termini establert, les dependències 
objecte de cessió, vindrà obligat a indemnitzar el Consell Esportiu del Pla de l’Estany pel cost la inversió 
efectuada pendent d’amortització en el temps que es produeixi, calculat en funció del cost que ha servit 
de base per a l’establiment del termini d’aquesta cessió en ús. 
 
Cinquena.- El Consell Esportiu serà l’únic responsable dels danys i perjudicis a tercers i al mateix 
Ajuntament de Banyoles ocasionats per l’ús i pel desenvolupament de les activitats que realitzi a 
l’immoble, amb tota indemnitat per a l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Sisena.- El Consell Esportiu del Pla de l’Estany ha de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de 
Banyoles en tot el material editat, sigui quin sigui el seu suport, d’informació i difusió del servei objecte 
d’aquesta cessió. 
 
Setena.- Causes de resolució del conveni. 
 
Seran causes de resolució d’aquest conveni el mutu acord entre les parts, l’incompliment del que s’hi ha 

pactat d’acord amb el que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
L’extinció de l’autorització d’ús per decurs del termini pactat produeix com a efecte la reversió a favor de 
l’Ajuntament de Banyoles del conjunt de les obres i de les instal·lacions de caràcter immoble realitzades 
per l’entitat autoritzada Consell Esportiu del Pla de l’Estany. 
 
I, per acord de les dues parts actuants, signen aquest conveni en el lloc i la data que figuren a 
l’encapçalament.” 
 
 

Segon.- Deixar sense efectes l’acord adoptat a la clàusula cinquena relativa a la Llicència 
provisional i a precari per ocupació temporal de cinc dependències i tres magatzems del CFTE 
la Farga, del Conveni entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Esportiu del Pla de l’Estany 
per a la promoció de la pràctica esportiva a Banyoles (aprovat per Junta de Govern Local, en 
sessió ordinària del dia 26 de juny de 2017), atès que s’havia de regular aquesta cessió per 
mitjà d’un altre conveni específic i sotmetre la seva aprovació al Ple de la Corporació. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Serveis a les Persones. ESPORTS i al Consell 
Esportiu del Pla de l’Estany. 

 

 

Intervenció del Sr. Jordi Congost Genís, Regidor Delegat d’Esports: 

Es tracta de la voluntat d’estabilitzar l’entitat del Consell Esportiu com també de 

dotar-la de possibilitats, de cares al futur, d’un possible creixement. Per tant, cedim 

aquests espais de la planta baixa del Centre de Tecnificació La Farga amb una 

temporalitat d’uns 10 anys. 

Ells faran unes inversions que tenen pendents. A la sala i als altres espais donar-los  

la possibilitat que a nivell de personal puguin créixer i ampliar el volum d’activitats  

que fa falta a Banyoles i a la Comarca, sobretot, amb activitats destinades a 

l’esport escolar. I amb més atribucions com són per a l’esport adult, l’esport 

popular, l’esport de discapacitats, etc. 

Per tant, amb la voluntat de no delimitar aquestes possibilitats de créixer hem 

arribat a aquest acord perquè que estiguin com a mínim 10 anys en aquests espais, 

serà bo per l’entitat i per la dinàmica esportiva de la ciutat. 

 



 
 
 

 

 
 

Votació de l’acord. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

BANYOLES I EL CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY PER A LA 

CESSIÓ EN ÚS AMB CARÀCTER TEMPORAL D’ALGUNES DE LES 

DEPENDÈNCIES DEL CFTE LA FARGA A FAVOR DEL CONSELL ESPORTIU DEL 

PLA DE L’ESTANY. S’aprova per unanimitat.   

 

 

 

3.2.- Aprovació de la Monografia comunitària i la Programació comunitària 

intercultural de Banyoles, en el marc del Projecte d'intervenció 

comunitària intercultural i els acords adoptats en el conveni vigent amb la 

Fundació bancària "la Caixa" 

 
 
Atès que amb data 30 de setembre del 2014 l'Ajuntament de Banyoles i la Fundació Bancària 
”la Caixa” van signar un Conveni amb la finalitat de col·laborar en el marc del Programa 
d'Interculturalitat i Cohesió Social de l'Obra Social “la Caixa” respecte del desenvolupament i la 
implementació del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (d'ara endavant Projecte).  
 
Amb data 30 d’agost de 2017 es va signar l’Addenda a aquest conveni amb l’objecte de 
prorrogar el Conveni subscrit entre l'Ajuntament de Banyoles i la Fundació Bancària “la Caixa” 
en data 30 de setembre de 2014 en els interessos d’assentar les bases del Projecte 
d'Intervenció Comunitària Intercultural en el municipi de Banyoles a fi de consolidar un marc 
estable de relacions per a l'enfortiment de la convivència i la cohesió social amb la participació 
d'administracions, recursos tècnics i ciutadania. 
 
Entre els compromisos que havia d’assumir l’Ajuntament de Banyoles,  hi havia els següents: 
 

1. Consensuar la Monografia Comunitària i posar-la a la disposició de la ciutadania. 
 

2. A partir de les temàtiques principals prioritzades en el diagnòstic comunitari 
consensuar una proposta de Programació Comunitària Intercultural, així com un pla 
de treball per validar la proposta amb els diferents protagonistes del territori.   

 

3. Partint dels recursos existents, dissenyar l'estructura d'organització comunitària, 
tenint en compte la proposta metodològica del Projecte, per al desenvolupament de 

la Programació Comunitària Intercultural. Aquesta estructura d'organització ha de 
recollir les funcions i composició dels diferents espais de relació que la componen. 

 

4. Definir i acordar l'organització i desenvolupament d'espais de treball entre equip ICI, 
Cepaim i l’Ajuntament de Banyoles, a través de reunions de seguiment tècnic i 
seguiment institucional, així com les funcions i responsabilitats que assumeixen cada 
part en el desenvolupament de la Programació Comunitària Intercultural. 

 

5. Realitzar una II Trobada Comunitària per a presentar la Programació Comunitària. 
 

6. Desenvolupar l'Escola Oberta d'Estiu d'acord amb la proposta presentada per 
Cepaim, com també l'avaluació posterior d'aquesta. 

 



 
 
 

 

Atès que durant aquests mesos l’equip ICI de la Fundació CEPAIM i l’Àrea de 

Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany han estat treballant 

intensament per consensuar tant la Monografia comunitària com la Programació 

Comunitària Intercultural de Banyoles,  

Per tot això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següent acords:  
 
Primer. Aprovar els documents que s’acompanyen a aquesta proposta, en el marc del 
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de Banyoles i d’acord amb el conveni vigent 
amb la Fundació bancària “La Caixa”, a efectes de motivació: 

 
1. Monografia comunitària de Banyoles. Es tracta d’una monografia que incorpora 

un intens treball de coneixement compartit, resultat d'una recerca participativa i de 
treball social, basat fonamentalment en l'escolta activa duta a terme per persones 
del barri de Banyoles. Una comunitat necessita conèixer-se a si mateixa per poder 
avançar en un procés de canvi i de millora. Per això, en el procés comunitari, l'estudi 

i el coneixement de la realitat actual, dels seus problemes i de les seves 
potencialitats, és una necessitat. Aquest treball pretén donar resposta a aquesta 
necessitat de coneixement, compartint-ho amb la ciutadania, amb les persones que 
viuen, treballen o governen al territori. Vol ser el primer pas, juntament amb 
l'elaboració i l'acostament a un diagnòstic de la realitat de Banyoles, que permeti 
construir i donar respostes concretes a les situacions que es presenten en la 
comunitat i que marquen els seus objectius prioritaris. És a dir, centrar el que ens 
uneix, promoure els interessos comuns; en definitiva, definir i avançar cap a on 

proposa la comunitat, d’acord amb els seus interessos, capacitats i recursos. 

2. Programació Comunitària de Banyoles és un document obert i participatiu que 
recull un conjunt de propostes i accions organitzades des del sí de la comunitat i que 

tenen com a objectiu la millora de la convivència i la igualtat d’oportunitats al 
territori, incidint especialment en els infants, adolescents i joves. Aquesta 
programació Comunitària es presenta amb propostes d’accions que s’han d’anar 
redefinint a partir de l’avaluació (document obert), i té com a marc de treball el 
reforç de la xarxa de relacions, el treball i la col·laboració entre les institucions i 
entitats locals, els agents comunitaris i la ciutadania. D’aquesta manera, es crea un 
model d’intervenció social i comunitària que promou de manera més eficient la 

igualtat d’oportunitats, el benestar i la cohesió social. Les actuacions que es 
proposen a la Programació Comunitària giren al voltant d’un nus crític, una idea 
central que li dóna sentit i que la fonamenta: garantir la igualtat d’oportunitats de 
tota la infància, l’adolescència i la joventut, com a mitjà per afavorir el 
desenvolupament local individual i col·lectiu, alhora que es promou un model de 
ciutat cohesionada. 

 
Segon.-  Notificar aquest acord a les següents instàncies: 
 

1. Fundació “La Caixa”. Àrea Social. Av. Diagonal, 621, t.2, pl. 3. 08028-

BARCELONA 

2. Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Banyoles. 

3. Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Àrea de Serveis Socials. Sra. M.G. c/ 

Pere Alsius, 10, 1r. CIUTAT. 

4. Fundació CEPAIM. Sr. Joaquim Aiguavella. CIUTAT. 

 
 
 

Intervencions. 

Sra. Ester Busquets Fernàndez, Regidora Delegada de Benestar Social: 

Aquest projecte té com a objectiu facilitar i acompanyar tècnicament i 

científicament el procés de disseny del Pla de Desenvolupament Comunitari que 



 
 
 

 

estem portant a terme a la ciutat. La Monografia és el diagnòstic comunitari de la 

ciutat que s’ha fet a través de diferents audicions entre diferents agents socials, i, 

aquest diagnòstic ens ha permès establir tres àrees prioritàries que ens han portat 

a dissenyar aquest programa comunitari. 

Les línies d’intervenció són: igualtat d’oportunitats entre infants, adolescents i 

joves, convivència ciutadana i salut comunitària. Cada una de les línies té diferents 

objectius que alguns ja s’estan portant a terme com pot ser, lleure per tothom, el 

tema de “Plegats fem Farga” al Barri de la Farga o promoure la participació activa 

de la població en campanyes de salut comunitària. 

 

Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal ICV-IdB: 

Nosaltres votarem a favor. Però, ja ho vàrem comentar que, sí que és una 

radiografia però que rere aquesta radiografia s’han de fer més proves. 

Nosaltres considerem que en alguns aspectes s’ha quedat una mica curt i que 

s’hauria d’aprofundir en d’altres aspectes. Per tant, nosaltres els encoratgem que 

en els pròxims anys avancin i facin més analítica, sobretot, en sectors determinats 

de la nostra ciutat ja que l’informe deixa entreveure que hi ha unes necessitats 

especifiques tot i que ens consta que es farà alguna cosa. 

 

Sra. Ester Busquets: 

Com ja es va comentar, hem començar per alguns barris de la nostra ciutat. Hem 

començat amb aquest desenvolupament en el Barri de la Farga i ara ja estem en el 

Barri de Canaleta. 

I, en tot cas, dir que amb el tema de salut comunitària hem establert la comissió de 

salut on hi ha els diferents agents de salut per començar a treballar-hi perquè, com 

diu vostè és una radiografia, per tant, a partir d’aquí és on hem de començar a 

treballar. 

 

Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal CUP: 

Estem d’acord que es tracta d’una radiografia. Ho considerem bastant correcte però 

hi trobem a faltar alguns aspectes. Això ja ho havíem comentat en alguna trobada; 

i seguint el fil estem a l’espera de com es materialitzarà i de les diferents accions. 

En aquest sentit el nostre vot serà d’abstenció. 

   

Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal Junts per Banyoles: 

El nostre vot serà favorable. Però, ens sembla que aquest projecte tenia unes 

expectatives superiors de les que finalment s’han acabat plasmant. Aquest 

projecte,  aquesta radiografia, aquesta anàlisi, segur que pot ajudar però és un 

tema que fonamentalment qui ho ha de fer és la Ciutat de Banyoles i el Consell 

Comarcal. 

Per tant, el protagonisme recau en aquestes entitats i aquestes ajudes externes 

poden ajudar sense que les magnifiquem perquè la feina de veritat, valida i 

positiva, amb més coneixement de causa, ja que hi ha moltes persones que ho 

viuen dia a dia, la tenim des de les administracions nostres. 

Per tant, el nostre vot serà favorable però amb una certa crítica. 

 

Sra. Ester Busquets: 

El que hem fet, també, és un canvi d’estructures. I estem d’acord que qui ha de 

liderar tot aquest programa és la Regidoria de Benestar Social; l’Àrea Comunitària 

que s’ha creat fa justament un any i mig. 

El que pretén ser aquest projecte és una eina de suport. És a dir, els tècnics són un 

suport per aquesta àrea, per tant, una mica la voluntat és aquesta que els tècnics 

ens ajudin a construir i que siguin ells que liderin el projecte. 



 
 
 

 

 

Sr. Alcalde: 

Hi estic totalment d’acord. Només vull afegir que aquest ajut l’hem d’agrair perquè 

és un ajut sobre el personal que treballa per aquest projecte i per la nostra ciutat i 

que, a més a més, l’aportació no és gens despreciable; són 200 mil euros a l’any 

garantits per tres anys, més dos o tres anys de menor import per poder plasmar el 

resultat final. 

Per tant, estant d’acord amb el que vostè ha dit però també estem de sort amb  

aquest lideratge de poder tenir el personal suficient per portar-ho a terme. I, això 

no és gens despreciable. 
 
 
 

Votació de l’acord. APROVACIÓ DE LA MONOGRAFIA COMUNITÀRIA I LA 

PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL DE BANYOLES, EN EL 

MARC DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA I ELS ACORDS 

ADOPTATS EN EL CONVENI VIGENT ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES I 

LA FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA”: 14 vots a favor (grups municipals, 

CiU, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 abstencions (grup municipal, CUP). 

S’aprova per majoria absoluta.   
 
 
 

 

4.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

 

El Sr. Alcalde  els diu que si els sembla bé els punts 1) i 2) d’aquesta Comissió 

Informativa de Serveis Territorials els tractaríem de manera conjunta. 

Els dos temes es varen aprovar inicialment en el Ple del 31 de juliol de 2017; s’han 

rebut tots els informes, no hi ha hagut cap al·legació i, per tant, portaríem a la seva 

aprovació provisional els dos punts. 

 

4.1.- Aprovació provisional de la modificació puntual del TR del PGOU per a 

la dotació d'equipament públic "El Molí dels Paraires" 

 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 31 de juliol de 

2017  va aprovar inicialment la modificació puntual del Text Refós del PGOU per a 

la dotació d’equipament públic “El Molí dels Paraires”, redactada per l’arquitecte 

municipal. 

L’acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 

la publicació dels edictes corresponents en el Diari El Punt del dia 10 d’agost de 

2017, en el BOP nº 156 de 16 d’agost de 2017, en el tauler d’edictes de la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a secció de planejament en exposició 

publica de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, sense que durant el 

referit període es presentessin al·legacions de cap tipus. 



 
 
 

 

Tanmateix es va sol·licitar informe a la Dirección General de Aviación Civil del 

Ministerio de Fomento en data 8 d’agost de 2017 (S2017004986), així com a la 

Comissió Provincial del Patrimoni Cultural, en data 4 d’agost de 2017. 

En data 28 de setembre de 2017 es va rebre l’acord adoptat per la Comissió 

Provincial del Patrimoni Cultural en data 15 de setembre de 2017, el qual emet 

informe favorable vinculant, condicionat a la incorporació del control arquielogic 

preventiu en aquells projectes constructius que comportin afectació al subsòl, atesa 

l’alta expectativa arqueològica i entitat històrica de l’edifici.  

Vist que la modificació puntual de les Disposicions Transitòries del Text Refós del 

PGOU de Banyoles aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 

en sessió de 22 de juny de 2016 (DOGC 7203, de data 12 de setembre de 2016), 

entre d’altres aspectes, incorpora la Disposició addicional segona en el planejament 

general del municipi, la qual conté les determinacions normatives en matèria de 

servituds aeronàutiques, i incorpora entre els plànols d’ordenació del planejament 

general del municipi els plànols de les servituds d’operació de les aeronaus. 

Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Text Refós 

del PGOU per a la dotació d’equipament públic “El Molí dels Paraires”, redactada per 

l’arquitecte municipal, la qual incorpora les condicions de l’acord adoptat per la la 

Comissió Provincial del Patrimoni Cultural en data 15 de setembre de 2017. 

SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  

per a la seva aprovació definitiva. 

 

Votació de l’acord. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL TR DEL PGOU PER A LA DOTACIÓ D’EQUIPAMENT PÚBLIC “EL 

OLÍ DELS PARAIRES”. S’aprova per unanimitat.   

  

4.2.- Aprovació provisional de la modificació puntual del PENAB per a la 

dotació d'equipament públic "El Molí dels Paraires" 

 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 31 de juliol de 

2017 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual 

del PENAB per a la dotació d’equipament públic “El Moli dels Paraires”, redactat per 

l’arquitecte municipal. 

L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 

publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 156 de 16 

d’agost de 2017, en el Diari El Punt del dia 10 d’agost de 2017, en el tauler 

d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a la secció de 

planejament en exposició pública de la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Banyoles. 



 
 
 

 

Durant el referit termini d’informació pública no es varen presentar al·legacions ni 

suggeriments. 

Tanmateix es va sol·licitar informe a la Dirección General de Aviación Civil del 

Ministerio de Fomento en data 8 d’agost de 2017 (S2017004986), així com a la 

Comissió Provincial del Patrimoni Cultural, en data 4 d’agost de 2017. 

En data 28 de setembre de 2017 es va rebre l’acord adoptat per la Comissió 

Provincial del Patrimoni Cultural en data 15 de setembre de 2017, el qual emet 

informe favorable vinculant, condicionat a la incorporació del control arquielogic 

preventiu en aquells projectes constructius que comportin afectació al subsòl, atesa 

l’alta expectativa arqueològica i entitat històrica de l’edifici.  

Vist que la modificació puntual de les Disposicions Transitòries del Text Refós del 

PGOU de Banyoles aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 

en sessió de 22 de juny de 2016 (DOGC 7203, de data 12 de setembre de 2016), 

entre d’altres aspectes, incorpora la Disposició addicional segona en el planejament 

general del municipi, la qual conté les determinacions normatives en matèria de 

servituds aeronàutiques, i incorpora entre els plànols d’ordenació del planejament 

general del municipi els plànols de les servituds d’operació de les aeronaus. 

Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del PENAB per a 

la dotació d’equipament públic “El Moli dels Paraires”, redactat per l’arquitecte 

municipal, la qual incorpora les condicions de l’acord adoptat per la la Comissió 

Provincial del Patrimoni Cultural en data 15 de setembre de 2017. 

SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  

per a la seva aprovació definitiva. 

 

Votació de l’acord. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PENAB PER A LA DOTACIÓ D'EQIUPAMENT PÚBLIC "EL MOLÍ 

DELS PARAIRES". S’aprova per unanimitat 

 

 

4.3.- Aprovació definitiva del projecte d'adequació de dos rotondes a 

Banyoles. Rotonda entrada sud - Europa de les Nacions i Rotonda entrada 

nord - GIP-5121. 

 

VIST l’expedient X2017001626 que conté el PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE DOS 

ROTONDES. ROTONDA ENTRADA SUD – EUROPA DE LES NACIONS I 

ROTONDA ENTRADA NORD – GIP-5121, redactat per l’Enginyer Paisatgista 

M.F.F., amb un pressupost d’execució per contracte de 65.291,85 € (IVA INCLÓS).    

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 25 de setembre de 2017 va 

adoptar l’acord d’aprovar inicialment el projecte referenciat, disposant-se la seva 

sotmissió a informació publica, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent en 



 
 
 

 

el Butlletí Oficial de la Província nº 188 de 2 d’octubre de 2017, sense que durant el 

referit període s’hagin presentat al·legacions de cap tipus. 

Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE DOS 

ROTONDES. ROTONDA ENTRADA SUD – EUROPA DE LES NACIONS I 

ROTONDA ENTRADA NORD – GIP-5121, redactat per l’Enginyer Paisatgista 

M.F.F., amb un pressupost d’execució per contracte de 65.291,85 € (IVA INCLÓS).    

SEGON.- PUBLICAR l’acord d’aprovació definitiva en el BOP de Girona i en el 

tauler d’anuncis de la Corporació d’acord amb allò establert en l’article 38 del 

ROAS. 

 

Intervencions. 

Sr. Alcalde: 

També es va aprovar inicialment en el Ple de 25 de setembre de 2017 el projecte 

d’adequació d’aquestes rotondes, i ara es porta a la seva aprovació definitiva 

perquè no hi ha hagut cap al·legació durant el període d’exposició pública. 

 

Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal CUP: 

Entenem que s’han de fer uns arranjaments però analitzat el projecte considerem 

que el volum econòmic és molt elevat. Comparativament, ens hem gastat uns 

26.500,00 euros pels carrils bici, en canvi, aquesta és una suma molt més elevada 

perquè supera el 65 mil euros. Per això, votarem en contra. 

 

Sr. Alcalde: 

Ja vàrem aprovar les dues rotondes, però aquest any se’n farà una amb les 

inversions financerament sostenibles, per valor de 27.900,00 euros; el que passa 

que el projecte és per a les dues rotondes. Aquí nosaltres ara aprovem el projecte 

global;  això ho vàrem explicar tant a la comissió informativa com en sessió 

plenària que l’import era de les dues rotondes.  

 

Sr. Non Casadevall: 

Entenc que el Ple hi va donar el vist-i-plau però crec que el nostre grup es va 

abstenir. 

 

Sr. Alcalde: 

Per tant, ara es licitaria una sola rotonda tot i que ja estaria aprovat el projecte. I 

entenent que la nostra voluntat era anar-les arreglant totes les que hi ha a la 

ciutat.   

 

 

Votació de l’acord. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ 

DE DOS ROTONDES A BANYOLES. ROTONDA ENTRADA SUD – EUROPA DE 

LES NACIONS I ROTONDA ENTRADA NORD – GIP-5121: 14 vots a favor 

(grups municipals, CiU, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 vots en contra 

(grup municipal, CUP). S’aprova per majoria absoluta.   



 
 
 

 

 

 

Intervenció del Sr. Alcalde: 

Aquest dos següents temes, si els sembla bé, els podríem tractar conjuntament 

perquè és per al mateix concepte; és per la qüestió de l’import de les multes el 

descompte que tenen en període voluntària. 

 

4.4.- Aprovació inicial modificació Reglament d'Activitats de l'Estany. 

 

Atès que el Reglament d’activitats de l’Estany ( RAE) va ser aprovat definitivament 

en data 27 de setembre de 2010 i publicat al BOP núm. 206, de data 26 d’octubre 

de 2010.  

Vist l’informe de Secretaria, manifestant la conveniència de modificar l’article 39 bis 

del RAE per tal d’adaptar-lo a la nova regulació del  procediment sancionador que fa 

la Llei 39/2015, d’ú d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.  

Vist que en l’esmentat informe s’indica la  normativa aplicable a l’aprovació de la 

modificació de les ordenances i conclou que l’expedient d’aprovació inicial de 

modificació de l’Ordenança reguladora de convivència ciutadana i via pública 

s’adequa a la legislació vigent en els termes referenciats al mencionat informe. 

Atès que segons l’article 56 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, en la 

modificació de les ordenances s’han de seguir els mateixos tràmits que per a la 

seva aprovació. 

Vist el que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 

del règim local (LRBRL); article 178 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); article 

56 del RDL 781/1986, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local (TRRL) i 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

(ROAS). 

Per tot l’explicitat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

acords: 

Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 39 bis del Reglament 

d’Activats de l’Estany,  substituint l’actual redacció pel text que segueix a 

continuació: 

1.Iniciat el procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva 

responsabilitat, es resoldrà el procediment amb una reducció del 20% sobre 

l’import de la sanció. 

2.En cas de fer-se efectiu el pagament voluntari en qualsevol moment anterior a 

la resolució, implicarà la finalització del procediment i comportarà una reducció 

del 30 % sobre l’import de la sanció. 



 
 
 

 

3.Les dues reduccions seran acumulables entre sí i es determinaran en la 

notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat estarà condicionada al 

desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra 

la sanció. 

 

Segon. Sotmetre l’acord i el text de la modificació de l’ordenança a informació 

pública, a efectes d’examen i reclamació, durant un termini de 30 dies, a través de 

la publicació d’edictes en el Taulell d’anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial 

de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels 

mitjans de comunicació escrita diària, d’acord amb el que disposa l’article 63 del 

ROAS. 

Transcorregut el termini assenyalat si no s’ha presentat cap reclamació, l’acord 

inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar nou acord. 

Tercer. Trametre l’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent de la modificació 

d’aquesta ordenança a la Subdelegació del Govern a Girona i als Serveis Territorials 

de Governació, d’acord amb el que disposa l’article 65.3 del ROAS. 

 

Intervencions. 

Sr. Alcalde: 

Aquí s’aplica una reducció del 20% més el 30%, que sumats en resulta un 50%, 

perquè el 20% és per llei, per si volem aplicar un 50% de la reducció.  

Aquesta és una modificació purament tècnica per fer el mateix que es va fer en les 

multes de trànsit. 

 

Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal CUP: 

Nosaltres com que pensàvem votar-ho per separat faré l’argumentari dels dos 

temes. 

El nostre vot en els dos casos serà en contra per diversos motius; en el cas del RAE 

són uns i en el cas de l’Ordenança són uns altres.  

El redactat és el mateix per totes les infraccions, lleus, greus i molt greus; quan 

nosaltres entenem que en una infracció molt greu no hauria d’haver-hi cap tipus de 

rebaixa. 

En el cas del RAE afecta a la diversitat i a la convivència dels veïns de l’Estany. 

Entenent que les persones o entitats que fan una infracció molt greu coneixen les 

normes, per tant, qui contamina les aigües o danya l’entorn de l’Estany no ho fa 

per desconeixement sinó perquè no aplica les mesures per evitar-ho, coneixent el 

Reglament a la perfecció. 

En segon lloc. No entenem perquè es tracta de la mateixa manera a una persona 

que per no tenir una llicència de pesca, comet una infracció lleu, i, es tracta igual a 

qui hagi comès una infracció molt greu. I que possiblement no tinguin el mateix 

poder adquisitiu.  

Per aquest motiu amb el tema del RAE votarem en contra i amb el tema de 

l’Ordenança reguladora de convivència ciutadana i via pública podríem aplicar el 

mateix que dit anteriorment, però, nosaltres volem fer-hi una puntualització més. 

Aquesta ordenança està desfasada; nosaltres creiem que cal revisar-la en la seva 

totalitat i sobretot classificar les infraccions lleus, greus i molt greus. Per tant, 

també votarem en contra en aquesta altra proposta. 

 



 
 
 

 

Sr. Alcalde: 

Li volia comentar dues coses. No sé si sobre aquests temes té a veure el fet de 

tenir més poder adquisitiu o menys; la gent no fa una infracció per tenir més diners 

o menys sinó que la pot fer per desconeixement o senzillament, la comet. 

Una altra cosa és que dubto que tothom es conegui el Reglament d’Activitats de 

l’Estany, a vegades sí però a vegades no. 

També ha dit que segons perquè no posaria descompte però és que el descompte 

del 20% ve per llei. Per tant, aplicar el descompte obligatòriament s’ha de fer. 

 

Sra. Alexandra Pazos: 

En el cas de les infraccions molt grues i ens centrem sobretot amb les del RAE crec 

que qui contamina les aigües sap que ho fa perquè no hi ha posat solucions; o qui 

urbanísticament trenca les normes del RAE ho sap, sinó no faria el que està fent. 

Per tant, no és el mateix qui vagi a pescar sense tenir una llicència. 

Per això, he posat dos exemples molt clars perquè s’entenguin. 

 

Rèplica del Sr. Alcalde: 

Crec que en resulta més complicat amb aquesta explicació del que en realitat és. 

De fet, hi ha dos tipus d’infraccions però sí que quan és més greu es paga més, tot 

i que aquí s’ha intentat unificar un criteri per a tota la ciutat. 

 

 

Votació de l’acord. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIO REGLAMENT 

D’ACTIVITATS DE L’ESTANY: 14 vots a favor (grups municipals, CiU, Junts 

per Banyoles i ICV-IdB) i 2 vots en contra (grup municipal, CUP). S’aprova 

per majoria absoluta.   

 

 

4.5.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de 

convivència ciutadana i via pública. 

 

Atès que l’Ordenança reguladora de convivència ciutadana i via pública, aprovada 

inicialment pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada el dia 22 de juliol de 

2002 i en vigor des del dia 6 de novembre de 2002, ha estat modificada en sis 

ocasions, en virtut dels acords plenaris adoptats en les sessions de 26 d’abril i 8 de 

novembre de 2004, 31 de juliol de 2006, 28 de febrer de 2011, 24 de febrer de 

2014 i 27 de juliol de 2015. 

Vist l’informe de Secretaria, manifestant la conveniència d’adaptar un article de 

l’Ordenança, per tal d’adaptar-lo a la nova regulació que fa del  procediment 

sancionador la Llei 39/2015, d’ú d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.  

 

Vist que en l’esmentat informe s’indica la  normativa aplicable a l’aprovació de la 

modificació de les ordenances i conclou que l’expedient d’aprovació inicial de 

modificació de l’Ordenança reguladora de convivència ciutadana i via pública 

s’adequa a la legislació vigent en els termes referenciats al mencionat informe. 

Atès que segons l’article 56 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, en la 



 
 
 

 

modificació de les ordenances s’han de seguir els mateixos tràmits que per a la 

seva aprovació. 

Vist el que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 

del règim local (LRBRL); article 178 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); article 

56 del RDL 781/1986, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local (TRRL) i 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

(ROAS). 

Per tot l’explicitat, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer. Aprovar l’apartat bis de l’article 120 de l’Ordenança Reguladora  de 

convivència ciutadana i via pública substituint l’actual redacció pel text  que segueix 

a continuació: 

1.Iniciat el procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es resoldrà el 

procediment amb una reducció del 20% sobre l’import de la sanció. 

2.En cas de fer-se efectiu el pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució, 

implicarà la finalització del procediment i comportarà una reducció del 30% sobre l’import de la 

sanció. 

3.Les dues reduccions seran acumulables entre sí i es determinaran en la notificació d’iniciació del 

procediment i la seva efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o 

recurs en via administrativa contra la sanció. 

 

Segon. Sotmetre l’acord i el text de la modificació de l’ordenança a informació 

pública, a efectes d’examen i reclamació, durant un termini de 30 dies, a través de 

la publicació d’edictes en el Taulell d’anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial 

de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels 

mitjans de comunicació escrita diària, d’acord amb el que disposa l’article 63 del 

ROAS. 

Transcorregut el termini assenyalat si no s’ha presentat cap reclamació, l’acord 

inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar nou acord. 

Tercer. Trametre l’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent de la modificació 

d’aquesta ordenança a la Subdelegació del Govern a Girona i als Serveis Territorials 

de Governació, d’acord amb el que disposa l’article 65.3 del ROAS. 

 

 

Votació de l’acord. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA REGULADORA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA 

PÚBLICA: 14 vots a favor (grups municipals, CiU, Junts per Banyoles i ICV-

IdB) i 2 vots en contra (grup municipal, CUP). S’aprova per majoria 

absoluta.   

 

 

 

5.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 



 
 
 

 

6.0.- CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 

MOCIONS 

 

El Sr. Alcalde  els demana votar la urgència de la següent moció la qual ha estat 

sobrevinguda. 

Resultat de la votació: S’aprova per unanimitat la seva urgència. 

 

 

MOCIO DELS GRUPS MUNICIPALS, PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS 

POLITICS 

 

El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència 

Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons 

públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del 

Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.   

El 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del 

legítim Govern de la Generalitat de Catalunya i en va demanar la detenció de la 

resta. 

 

Així mateix, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va ordenar presó 

provisional amb una fiança de 150.000 euros per a la presidenta del Parlament 

Carme Forcadell pel simple fet d’haver permès el debat democràtic a la cambra. 

Pels altres membres de la mesa cridats a declarar, Lluís Corominas, Lluís Guinó, 

Anna Simó i Ramona Barrufet, el magistrat va dictar llibertat provisional sota fiança 

de 25.000 €, a part que tots ells hauran de comparèixer setmanalment al jutjat. 

 

Aquests actes se sumen a la campanya de l’ús arbitrari de la justícia espanyola amb 

finalitats clarament polítiques, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de 

l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per 

haver organitzat la consulta del 9N. I que continuen empresonats des de fa ja més 

d’un mes. 

 

L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta 

contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada 

per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també 

contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats 

Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat 

Espanyol. 

 

Des d’aquest consistori, i al llarg  dels segles, sempre s’han defensat les institucions 

de govern de Catalunya. El compromís de la Diputació de Girona amb la llibertat, la 

pau, el diàleg i Catalunya és ferm i innegociable.  

 

Per tots aquests motius, la Corporació Municipal proposa al Ple els següents, 

 

ACORDS: 

 

PRIMER. Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració 

immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre 

pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes. 



 
 
 

 

 

SEGON. Considerar com a Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, 

l’encapçalat pel Molt Honorable President Carles Puigdemont i per l’Honorable 

vicepresident Oriol Junqueras.  

 

TERCER. Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han 

vist desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de 

la CE. 

 

QUART. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar 

l’arbitrarietat i l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la 

separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir. 

 

CINQUÈ. Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una 

mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política. 

 

SISÈ. Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE. 

 

 

Sr. Alcalde: 

Entenc que aquesta és una Moció en què tots hi estaríem d’acord. 

 

 

Resultat de la votació. MOCIO DELS GRUPS MUNICIPALS, PER LA 

LLIBERTAT DELS PRESOS POLITICS. S’aprova per unanimitat. 

 

 

PRECS I PREGUNTES    

 

  

Intervencions. 

 

Sr. Alcalde: 

En aquest apartat de Precs i Preguntes va sortir el tema de la senyalització dels 

lavabos, crec que ja està fet. 

També hi havia el tema de la senyalització turística que estava en mal estat aquí a 

la Plaça Dr. Rovira i que també s’ha solucionat. 

 

 

Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal ICV-IdB: 

Una de les coses que vull dir és que, tot i que ja ho vàrem fer en una roda de 

premsa crec és de rebut fer-ho en el Ple Municipal. 

Sobre el tema de la Setmana de la Mobilitat Sostenible han quedat algunes coses a 

millorar; ens emplacem a trobar-nos que de cares al proper any fer-ho millor. 

Nosaltres volem valorar positivament que al Passeig de la Indústria s’hi fes la prova 

pilot, i, esperem que el proper mes de desembre quan s’aprovin els Pressupostos hi 

hagi una partida per fer-ho viable; i que el 2018 tinguem un carril bici al Passeig de 

la Indústria. 

 

En segon lloc. Ja vàrem emetre una queixa abans de l’estiu. Els parquímetres 

d’aquest municipi no funcionen en targeta de crèdit. 



 
 
 

 

Recordo que el contracte amb aquesta empresa obligava a què els aparells 

d’aquesta empresa es pogués fer. El sistema no té cobertura per fer els pagaments. 

Per tant,  els demanem que ho revisin perquè, per exemple, els de la zona de 

Correus no funcionen. 

 

Aquests últims dies hem rebut queixes de la gossera. Ja sé que diran que no és 

responsabilitat de l’Ajuntament de Banyoles i que pertoca al Consell Comarcal del 

Pla de l’Estany, però, a nosaltres ens preocupa que l’Ajuntament de Banyoles que 

en part en té responsabilitat perquè està en el seu municipi no hagi donat cap 

opinió. 

Sabem que és un tema complex i que va més enllà del benestar animal; és un 

servei que s’hauria de millorar, ens hauríem de seure i trobar un punt comú per 

tirar-ho endavant de la millor manera. 

 

Per últim. Aquest any s’ha evidenciat a la Ciutat de Banyoles la bona inversió que 

s’ha fet amb l’Espai Natural de l’Estany de Banyoles; ho diem perquè ens trobem en 

situacions que són noves per Banyoles, com que hi hagi llúdrigues al mig de la 

ciutat. 

És un avantatge que hi hagi cigonyes hivernant tot i que científicament és un error 

molt greu perquè vol dir que el canvi climàtic fa els seus efectes: fa menys fred i no 

van més al sud. 

Però, aquesta bona situació que tenim i que podem disfrutar d’una fauna, que fa 

uns anys no la teníem, té una altra part: que hi pot haver algun atropellament 

d’aquests animals. Això hauríem de pensar-ho bé perquè la ciutadania no sap què 

fer en aquestes situacions. També és veritat que hi ha poca coordinació entre la 

Regidoria de Medi Ambient, el Consorci de l’Estany, els forestals i els ens superiors 

que corresponguin. 

Per això, seria bo que en el pròxim butlletí municipal fer una campanya de 

conscienciació per si es troben en alguna situació d’aquestes. Per tant, aquesta vol 

ser una reflexió sobre aquest tema. 

 

Sr. Alcalde: 

Quant a la Setmana de la Mobilitat Sostenible penso que ha estat correcta. Potser 

hauria estat millor que hagués estat més participativa però sí que hem d’agrair a la 

Direcció General de Trànsit el que van fer a la Plaça de les Rodes per als nens i 

nenes. 

Per tant, agrair l’esforç que han fet tots vostès i de com s’ha fet. La campanya ha 

estat excel·lent i molt positiva; i, n’hem de continuar parlant entre tots per 

millorar-ho i que tant de bo hagi servit per millorar el trànsit de les bicicletes a la 

ciutat. També, dir que aquesta prova del Passeig de la Indústria ha estat una prova 

molt positiva. 

Per tant, no sé si serà el 2018, però sí que s’ha d’estudiar en aquest sentit, sense 

defugir-ne. 

 

Quant a les targetes de crèdit. Tinc entès que en alguna màquina funciona i en 

alguna altra no. En tot cas, ho preguntarem. Podria ser un problema de connexió 

amb les xarxes. 

 

Pel que fa a la gossera. No defujo d’aquest tema perquè jo els he rebut a aquesta 

gent. I a més n’hem parlat en l’últim Consell d’Alcaldes. 

És a dir, hi havia problemes amb la recollida. Nosaltres juntament amb tots els 

municipis hem parlat de contractar una empresa per la recollida de gossos de tota 

la comarca. Per tant, aquest tema millorarà a partir del mes de gener en què es 



 
 
 

 

farà aquesta nova contractació corresponent a l’Ajuntament de Banyoles una gran 

part del servei. I, amb això hem de millorar.  

Una altra cosa són les instal·lacions que es fan a través de la protectora. El Consell 

Comarcal ha encarregat un estudi en què es diu que no hi ha maltractament tot i 

que, possiblement, es puguin millorar les coses. I, el que reclamava la gent que em 

va venir a veure ho vaig traslladar d’immediat al Consell Comarcal. 

El Consell Comarcal i l’Àrea de Medi Ambient estaran a sobre amb aquest tema i  

esperem que millori. I, la Comissió d’Urbanisme fa pocs dies va aprovar l’ampliació 

d’aquestes gosseres, per tant, no n’hem defugit en cap moment tot el contrari 

perquè com pot veure li acabo de dir totes les gestions fetes fins aquest moment. 

 

Sobre el tema de les llúdrigues i les cigonyes jo penso que sí hi ha d’haver 

coordinació entre els tècnics del Consorci i els tècnics de l’Ajuntament. 

 

El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor Delegat de Medi Ambient i Batlle 

d’Aigües: 

Crec que està bé que es tregui aquest tema avui perquè fa uns dies s’han vist 

llúdrigues, no pel centre sinó en zones properes a l’Estany i als recs. 

També, fa pocs dies s’ha publicat un article a diferents mitjans que parla d’una 

seixantena de cigonyes que sembla passaran l’hivern aquí. Segurament es deu al 

canvi climàtic. En tot cas, s’estan fent esforços per mantenir l’espai en les millors 

condicions. 

Quant a temes de coordinació. Quan tenim alguna cosa nova i que afecta a la vida 

quotidiana salten aquestes alarmes. Fins ara només teníem problemes normals 

d’espècies sinergètiques: coloms, gavians i senglars que fa uns dies n’hi ha al Camp 

de Futbol nou i que estem mirant com ho podem lligar. No són coses fàcils però s’hi 

està treballant fent una campanya per explicar a la gent on s’ha de dirigir. 

De fet, els canals són sempre els mateixos el Consorci de l’Estany, la Regidoria de 

Medi Ambient de l’Ajuntament o als agents forestals que és on acabem tots plegats;  

com també a la Policia Local que acaba derivant-ho a alguns d’aquests tres. 

Pel que fa al butlletí de moment no hi som a temps podríem fer alguna cosa a la 

pàgina web, però, al següent butlletí mirarem que es pugui lligar aquest tema. Són 

coses que ens agafen per sorpresa; aquests animals perden la por i van entrant cap 

al centre de la ciutat. 

En tot cas, mirarem de reconduir-ho tot plegat. 

 

Sr. Alcalde: 

Ho intentarem en aquest butlletí del mes de desembre o bé en el proper. 

 

Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal CUP: 

Volem fer un prec. Estem molt satisfets de l’inici de la Setmana de la Mobilitat i de 

recuperar aquestes jornades, amb les millores que ja s’han comentat que es poden 

fer. I el prec seria: solucionar l’aparcament de les bicicletes, tenim pocs llocs per 

deixar-les i per això volem demanar si es pot augmentar. 

 

Una pregunta. Estem alarmats per una notícia que hem llegit a la premsa sobre Can 

Juncà. Sembla que les coses els funcionen molt bé i que tenen la previsió d’ampliar-

ho. 

Sabent que és una empresa que ha de desplaçar la seva ubicació i tenint en compte 

les molèsties que genera als veïns, ens agradaria saber si hi ha alguna previsió 

sobre això. 

 

Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal CUP: 



 
 
 

 

Volem fer un prec sobre els llums de Nadal. Tot i no compartir la decisió d’encendre 

i de mantenir encesos els llums de Nadal i després d’haver arribat a un acord amb 

l’equip de govern i haver-ne parlat, ens agradaria que es respectessin les hores que 

es va acordar, que es tanquessin a les 20:30 hores. I, que es permeti per part del 

CDR que està col·laborant amb els llums de Nadal per demanar la llibertat dels 

presos polítics i que en el mapping de presentació s’hi pugui veure algun element 

de condemna, ens agradaria que l’Ajuntament vetlles per totes aquestes coses ja 

que així es va acordar. 

 

Sr. Alcalde: 

Jo volia dir sobre el darrer comentari que em volia posicionar sobre les informacions 

mal intencionades o mal compreses sobre aquest tema. 

Si el Sr. Luengo, la Sra. Joana Vilà i jo som els culpables d’aquestes qüestions vull 

que quedi clar el que vàrem parlar.  

Això es va emmarcar en una conversa després de l’últim Ple amb la Sra. Masgrau, 

el Sr. Luengo, vostè i jo mateix com també amb el Sr. Lluís Costabella. Vostè va  

manifestar el que acaba de dir ara: “no encendre els llums de Nadal, però, entenc 

que s’han d’encendre”. El Sr. Luengo va dir que els comerciants de Banyoles varen  

manifestar que aquests últims mesos no han estat massa bons per al comerç. 

I, en tot cas, si m’equivoco amb el que dic els demano que em corregeixin. 

Jo vaig dir que després d’haver parlat amb l’Associació de Comerciants ells volien 

que hi hagués el mateix horari que l’any passat perquè ja s’havia reduït. Per això 

que nosaltres hem de fer aquest equilibri tot i que reitero que es va demanar fer un 

gest d’apagar els llums més aviat com a reivindicació per a la llibertat dels presos 

polítics i com a protesta per haver-hi presos polítics en aquests moments en el 

nostre país. 

 

Per tant, en base a això i després d’haver-ne parlat amb l’Associació de 

Comerciants es va dir que s’obririen els llums a les 17:30h i que en comptes 

d’apagar-se a les 23:00h s’apagarien a les 22:00h fins el dia 23 de desembre; i del 

24 de desembre fins al Dia de Reis, el 6 de gener, en comptes de tancar-se a les 

02:00h de la matinada es tancarien a les 00:00h. O sigui que aquesta seria la 

reducció horària dels llums de Nadal sempre i quan les circumstàncies del país 

fossin les mateixes, perquè si canvien, tant de bo, es tornaria a posar l’horari 

normal. 

Com també el que va dir vostè d’aquestes manifestacions, d’aquests llaços, això 

està contemplat que es faci d’aquesta manera. Per tant, tant de bo no s’hagi de fer 

perquè  voldrà que la situació ha canviat a millor. 

Jo crec que aquest és l’acord que hem arribat, i, no hi ha ni bons ni dolents. Es va 

comentar que es faria d’aquesta manera i així està programat que es faci; com 

també el tema del mapping. 

 

Que una empresa de Banyoles vagi bé a mi no m’alarma sinó que és una 

satisfacció. 

L’Empresa Juncà no ens ha presentat cap projecte d’ampliació; ens ha manifestat 

inversions per la millora de les infraestructures. Per tant, jo penso que les millores 

han d’anar lligades a les reduccions del que puguin ser inconvenients. 

En aquest sentit, sí he de dir que aquesta empresa, aquest estiu, ha fet inversions 

en la reducció de molèsties que pugui ocasionar. Per tant, aquesta és una bona 

notícia. 

 

Quant al tema de la Mobilitat m’afegeixo al que vostè ha dit, per tant, aquest és un 

bon camí. 



 
 
 

 

 

Quant al tema d’aparcament de bicicletes. Els hem reforçat en algun lloc, i, sempre 

estem encantats de buscar més llocs idonis en aquest sentit. 

 

Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal Junts 

per Banyoles: 

Quant al tema de Mobilitat. Tant de bo estiguessin com a Holanda que els 

aparcament de bicicletes són moltíssims. 

En tot cas, felicitar-nos per la feina feta però també crítica perquè amb els treballs 

previs que hem fet tots els grups hi havia moltes coses més. A veure si un altre any 

ho podem fer una mica millor. 

Ja saben que el nostre grup d’Esquerra voldria que la ciclabilitat de Banyoles fos 

total i uns carrils bici molt ben organitzats tot i que pot faltar-hi aparcaments. 

 

Volem preguntar si ja ens podeu informar sobre les restes que s’han trobat al 

Carrer dels Valls en l’encreuament del Carrer Navata. 

 

I una altra pregunta seria si heu pensat en l’oportunitat que ens donen per a la 

reconversió del Casal de la Gent Gran, del Departament de Treball i Afers Socials de 

la Generalitat, en convertir-lo en un Casal Cívic. Fer una obertura molt més gran en 

tot el que són tots els altres casals de barris i associacions de veïns de tota la 

població. I, implementant algun altre Consell de Barri com el de la Vila Olímpica 

que no en té. 

En tot cas, si us heu plantejat a la llarga fer com un pla molt mes envejós en 

aquest sentit. 

 

Sr. Alcalde: 

Quant al tema de la Mobilitat el punt crític l’hem de tenir tots, i com ja he comentat 

abans hagués estat millor que hi hagués hagut més participació. 

La campanya ha estat excel·lent, la manera fer-la i els tríptics i els díptics també 

han estat molt bé. Com també es van passar a les escoles. Per tant, que és evident 

que qualsevol aportació per millorar la participació hi estem d’acord. 

A l’igual que parlant de carrils bici. L’altre dia parlant amb la Presidenta del seu 

grup, li deia que han estat adjudicades unes obres de coordinació que espero 

s’executin properament. 

 

Sobre les restes arqueològiques del Carrer Valls no tenim l’informe però quan el 

tinguem no tenim cap inconvenient en passar-los la copia corresponent. 

 

I, el que seria el Consell de Barri de la Vila Olímpica vàrem dir que en parlaríem el 

2018, per tant, això ho anem treballant. I, esperem sigui possible fer-ho. 

 

Sra. Ester Busquets Fernàndez, Regidora Delegada de Benestar Social: 

El tema del Casal Cívic. El tenim ple d’activitats per tant que ja està funcionant com 

a casal cívic. I, això de posar activitats als casals de barri estem fent el projecte i 

redactant-ho per poder-ho implementar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

El Sr. Alcalde  els diu que hi haurà un Ple Extraordinari, dimarts, 12 de desembre, 

a les 17,30h i el Ple Ordinari serà, dimecres, 27 de desembre, en l’horari normal. 

El Sr. Alcalde  els dóna les gràcies i aixeca la sessió. 

 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 

20:15h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 

constància i efectes, certifico. 

 

 

 
 

 


