
 
 
 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 29 

DE GENER DE 2018 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 29 de gener 

de 2018, 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. 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. 

 

Intervenció del Sr. Alcalde:  

Bona tarda a tothom. Comencem la sessió ordinària i primera del 2018, excusant 

l’absència del Regidor, Sr. Pau Comas Balateu.  

 

 

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: 

 

 

PRESIDENCIA 

 

1.0.- PRESIDÈNCIA 

1.1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE: 12 DESEMBRE 2017 

EXTRAORDINARI I 27 DESEMBRE  2017 ORDINARI. 

Les actes de Ple dels dies 12 de desembre de 2017 extraordinari i del 27 de 

desembre de 2017 ordinari, 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 20 DE NOVEMBRE DE 2017 AL 19 DE GENER DE 2018 

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

corresponen del núm. 2017.3210, de 20 de novembre de 2017, al núm. 2018.319, 

de 19 de gener de 2018, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format 

digital. 

 

Resultat:  Aquest tema es dóna per assabentat    

 

 



 
 
 

 

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

Comenta el Decret d’Alcaldia 0064 de data 15 de gener de 2018, en relació a una 

sanció per ús d’embarcació a l’estany, la Policia Local li ha posar una sanció lleu per 

un import de 750€, la persona no ha respost a la sanció. Ara l’Ajuntament li ha 

aplicat una bonificació del 50%. No ho entenem suposem que és una qüestió de 

procediment. Potser caldria revisar els processos.  I que un cop publicada la sanció 

al BOP, potser se li hauria d’aplicar el 100%. 

Sr. Alcalde,  

Comenta que és estrany. Vam aprovar en sessió plenària que totes les sancions 

tenen una bonificació del 50% fins a un límit de temps, i a partir d’aquest límit si no 

s’han fet efectives, s’aplica el 100%, i si es passen tenen el recàrrec més els 

interessos. Per tant, si la sanció és del 15 de gener, entenc que encara està en 

període de bonificació. Revisarem el Decret i donarem l’explicació. Recordo que vaig 

signar-lo però no recordo el tema de la bonificació. Entendria que és de la primera 

bonificació.  

 

2.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

2.1.- RATIFICIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 2018DECR000062. 

Ratificació del Decret de l’Alcaldia 2018DECR000062 de 15 de gener de 

2018, de desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr. P.A.F. 

 

Atès que aquesta Alcaldia ha emès el Decret núm. 2018DECR000062, de data 15 

de gener de 2018, el qual es transcriu literalment a continuació: 

 

“Vist que per acord del Ple de la corporació de 13 de novembre de 2017 es va 

aprovar una nova valoració i relació de llocs de treball a l’Ajuntament de Banyoles. 

Vist que aquesta nova relació de llocs de treball ha estat publicada en el DOGC  

núm.7510, de 4 de desembre de 2017, i en el BOP, núm.240, de 19 de desembre 

de 2017. 

 

Vist que en data 30 de novembre de 2017, es va notificar al Sr. P.A.F., la Fitxa del 

lloc de treball així com el resultat de la Valoració i relació de llocs de treball, amb 

especificació de les retribucions que percebria a partir del mes de gener de 2018, a 

conseqüència dels acords adoptats 

 

Vist que el Sr. P.A.F. ha presentat en el registre de la Corporació, en data 18 de 

desembre de 2017, E2017018056, un escrit de recurs de reposició contra la 

valoració i relació de llocs de treball aprovada, sol·licitant l’aplicació d’un 

complement personal transitori així com l’increment del Complement de destí 

assignat al lloc. 

  

Vist l’exposat, i analitzades les al·legacions de l’interessat: 

 

1r.- El Sr. P.A.F., demana que en virtut de l’article 5 del Pacte de condicions de 

treball del personal funcionari de l’ajuntament de Banyoles es respectin les 

situacions personals o col·lectives vigents amb anterioritat a la signatura del Pacte 



 
 
 

 

fruït de disposicions legals, normes convencionals, usos i costums que ultrapassin 

les condicions pactades en el pacte funcionarial. Concretament les diferències 

retributives derivades d’haver exercit com a cap habilitat i posteriorment com a 

sergent habilitat durant el període de maig 1988 al juny 1992.  

 

La consolidació “d’ofici” del complement de destinació no es produeix en cap cas pel 

desenvolupament provisional d’un lloc de treball. D’acord amb l’article 70 del RD 

364/1995 de 10 de març del Reglament d’ingrés del personal de l’administració 

general de l’Estat. Tanmateix passa amb el complement específic, atès que 

únicament correspon percebre el del lloc de treball al qual s’està adscrit. No es pot 

pretendre percebre unes retribucions d’un lloc de treball que no es desenvolupa. El 

fet d’haver exercit com a “sergent en cap habilitat” o “sergent habilitat” durant un 

temps no dona dret a consolidar les retribucions derivades del fet que s’ocupa un 

lloc de treball de categoria superior, quan es deixen d’exercir aquestes funcions.  

El lloc de treball de Caporal en la nova relació de llocs de treball aprovada té 

assignat un complement de destí 18, i per tant, el que ja té reconegut i percep el 

Sr. A. El funcionari no ha patit cap perjudici ni rebaixa pel que fa a aquest 

complement. La nova valoració de llocs de treball ha analitzat tots els components 

del lloc de treball i ha aprovat un complement de destí 18 per a tots els llocs de 

caporal. D’acord amb la fitxa de funcions tots els llocs de caporal tenen assignades 

les mateixes funcions i per tant els correspon igual complement de destí i igual 

complement específic. 

 

La situació personal de cada treballador no són aspectes a considerar en una relació 

de llocs de treball, atès que el que es valora són les funcions assignades a un lloc 

determinat (i no a una persona), així com els requisits per ocupar-lo i els 

requeriments i condicions d’aquest.  

 

Per tant, en cap cas es vulnera l’article 5 del Pacte de condicions perquè quan es 

refereix a les situacions personals no es pot d’interpretar en el sentit que inclogui 

tots els conceptes retributius.  

 

2n.- Pel que fa a la sentència 1031, dictada en el recurs 522/95 per la sala 

Cinquena del Tribunal superior de Justícia de Catalunya, el fallo de la mateixa si bé 

estima el recurs interposat, reconeix al Sr. A. el dret a la percepció de la quantitat 

de 582.311.- pessetes. (3.499,75.-€). D’acord amb l’escrit de recurs contenciós 

administratiu interposat, es demanava “... l’abonament dels dies festius treballats 

l’any 1993, i les diferències de retribució motivades per la inaplicació del Conveni 

col·lectiu des de 1992...”. 

 

Es remet per tant, a un conveni que va esgotar la seva vigència l’any 1999. A 

aquest l’ha precedit “l’Acord regulador de les condicions de treball del personal 

funcionari al servei de l’Ajuntament de Banyoles”, amb vigència a partir del dia l’1 

de gener de 2000 fins al 31 de desembre de 2003, i posteriorment l’actual “Pacte 

de condicions de treball del personal funcionari de l’ajuntament de Banyoles” vigent 

des del 2004. 

 

3r.- Respecte al complement de productivitat variable, d’acord amb l’article 12 del 

Pacte de Condicions, es va acordar amb les representants dels treballadors un 

sistema d’avaluació de l’acompliment aprovat per la Junta de Govern Local de la 

Corporació de 25 de febrer de 2013, que es va revisar i modificar posteriorment i  

es va incloure com a annex IV en l’actual pacte de condicions (BOP núm. 92, de 14 

de maig de 2015). 



 
 
 

 

 

En aquest sentit, en la mateixa sessió plenària de 13 de novembre en que es va 

aprovar la nova Valoració i relació de llocs de treball, també va aprovar la 

modificació del pacte i del Conveni de condicions de treball del personal funcionari i 

laboral de l’Ajuntament acordant la supressió dels articles 12 i 13 dels esmentats 

textos, (referents al complement de productivitat variable),així com de les 

modificacions i acords posteriors referents a aquests. 

 

El complement de productivitat variable, per la seva naturalesa, no és un 

complement fix i perpetu, ni un dret adquirit del funcionari i que en cap cas es pot 

consolidar.  

 

En aquest sentit hi ha nombrosa jurisprudència, en aquest sentit s’han pronunciat, 

entre elles: 

 

Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, Sala del Contenciós administratiu, Secció 

4ª, Sentència 322/2012 de 14 Mar. 2012, Rec. 464/2009: 

 

“Este complemento no genera un derecho subjetivo al mismo al margen del 

rendimiento de cada funcionario. No existe una pretendida consolidación del 

derecho a percibir el complemento de productividad, prescindiendo del 

baremo fijado por la Administración Pública para su reconocimiento”. 

 

Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, Sala del Contenciós-administratiu, Secció 

4ª, Sentència 882/2011 de 13 Jul. 2011, Rec. 1813/2008: 

 

“Finalmente cabe destacar que el complemento de productividad en sí 

mismo considerado no genera un derecho subjetivo al mismo. No 

existe una pretendida consolidación del derecho a percibir el complemento 

de productividad, prescindiendo del baremo fijado por la Administración 

Pública para su reconocimiento. La decisión de si un determinado funcionario 

tiene derecho al complemento de productividad y la fijación de su cuantía, 

constituye una facultad discrecional de la administración.” 

 

Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, Sala del Contenciós administratiu, Secció 

4ª, Sentència 394/2015 de 20 May. 2015, Rec. 163/2013: 

 

“Se trata de un complemento de carácter personalista y subjetivo, 

disponiendo la Administración de un margen de discrecionalidad para 

concederlo y distribuirlo de acuerdo con el previo establecimiento de unas 

normas claras al respecto. De lo contrario podría afectarse el principio 

constitucional de igualdad. Así, la aplicación del complemento de 

productividad requiere de una actividad administrativa que culmina con un 

acto de valoración individualizada para cada funcionario. Acto que determina 

el derecho a la percepción del complemento y su cuantía, y que se integra 

en el sueldo que percibe el funcionario y que se plasma en la nómina que 

dicho funcionario recibe mensualmente. Finalmente, hay que destacar 

que el complemento de productividad no se configura como un 

derecho adquirido del funcionario”. 

 



 
 
 

 

Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, Sala del Contenciós administratiu, Secció 

4ª, Sentència 259/2015 de 7 Abr. 2015, Rec. 255/2014 

“Su propia regulación y configuración legal impide que en el caso del 

complemento de productividad pueda hablarse de derecho adquirido. Y 

trasladando dicha regulación al ámbito de las Corporaciones locales, el art. 

90.1 atribuye a cada Corporación local la competencia para aprobar 

anualmente, a través del Presupuesto (correspondiendo al Pleno), la 

plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a 

funcionarios, personal laboral y eventual, en relación con el art. 93 del 

mismo texto legal en relación con el art. 298 del Decreto Legislativo 2/2003, 

de 28 de abril (LA LEY 5735/2003) que aprueba el Texto refundido de la Ley 

municipal y de régimen local de Cataluña y sustituye a la Ley 8/1987, de 15 

de abril. En el mismo sentido el art. 171 y s.s. del Decreto 214/1990, de 30 

de julio (LA LEY 4087/1990).  

SÉPTIMO.- Del mismo modo, conviene tener en cuenta el carácter 

estatutario de la relación jurídica de los empleados públicos que puede ser 

modificado por el instrumento normativo establecido siempre dentro de los 

límites que marca el principio de reserva de ley.  

Para que pueda hablarse de derechos adquiridos es preciso que se trate de 

retribuciones que tengan consolidadas y solo pueden consolidarse el 

sueldo; el trienio y el complemento de destino (que se retribuye en 

función del grado personal que haya consolidado el funcionario con arreglo a 

la normativa vigente, art. 80 y s.s. del Decreto Legislativo 1/1997 y 131 del 

Decreto 214/1990, de 30 de julio (LA LEY 4087/1990) ) pero que no 

alcanza al complemento específico que guarda relación con el puesto 

de trabajo concreto que se desempeña y con sus características 

objetivas. Y, con mayor razón, tampoco al de productividad”.  

 

4rt.- Respecte a la petició d’abonament d’un complement personal transitori cal dir 

que, d’acord amb la DT 2a del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 

s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 

vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que resulta d’aplicació als 

funcionaris locals, aquest CPT només procedeix quan la rebaixa de retribucions per 

aplicació del sistema retributiu resultat de l’aprovació de la relació de llocs de 

treball  prové dels complements de destinació i específic. 

 

El complement específic que percebia el Sr. A. l’any 2017 era de 623,88.-€ 

mensuals als quals cal afegir el complement per incompatibilitat que forma part de 

les condicions del lloc de treball d’import 237,34.-€. Això fa un total mensual de 

861,22.-€  per 14 pagues (12.057,08.-€ anuals). 

 

El complement específic resultant de la nova valoració de llocs de treball en el lloc 

de Caporal és de: 1.231,97.-€ mensuals per 14 pagues ( 17.247,58.-€ anuals). 

Respecte al complement de destinació el recurrent ha mantingut el nivell de CD 18, 

que és el que té assignat el lloc de treball de Caporal en la nova relació de llocs de 

treball. Per tant, no es pot assignar al Sr. A. cap complement personal transitori.  

 

En aquest sentit també s’han pronunciat la jurisprudència, tal com : 

Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, Sala del Contenciós administratiu, Secció 

4ª, Sentència 259/2015 de 7 Abr. 2015, Rec. 255/2014: 

 

“El complemento personal y transitorio se regula en la disposición transitoria 

segunda del DL 1/1997, de 31 de octubre (LA LEY 6006/1997) ; en la 



 
 
 

 

disposición transitoria tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre (LA 

LEY 25825/2010) de presupuestos generales para el año 2011; y en la 

sucesivas normas presupuestarias ( DT 2ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio 

(LA LEY 11690/2012) y DT 4ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre (LA 

LEY 22079/2012) ) que excluyen el complemento de productividad 

como parte integrante del complemento personal transitorio ( STS de 

20 de junio de 2003, recurso de casación 7433/1997 (LA LEY 10281/2004) 

“. (...) 

“La STS de 29 mayo 1995 (RJ 1995\ 6152) nos dice que "Por otra parte, en 

la Sentencia de 12 julio 1991 ( RJ 1991\ 5662) decíamos que dentro del 

amplio campo que la noción estatutaria del régimen jurídico de los 

funcionarios ofrece a los poderes públicos para introducir innovaciones en 

dicho régimen, sin que frente a las mismas resulte eficaz invocar la 

intangibilidad característica de los derechos adquiridos, la jurisprudencia, 

acompañada en su doctrina por una usual práctica normativa, ha delimitado 

aquel campo al sostener que aunque no puede incluirse entre los derechos 

adquiridos el mantenimiento de una determinada estructura de las 

retribuciones, sin embargo sí merece aquella calificación el montante 

consolidado de las mismas, al que normalmente suele atenderse, en caso de 

que el nuevo régimen lo disminuya, mediante la técnica de los 

complementos personales y transitorios, absorbibles por futuros aumentos ( 

Sentencias de 17 febrero y 11 julio 1988 [ RJ 1988\ 1425 y RJ 1988 \ 

5572])."  

 

En relación con el complemento personal transitorio lo que se persigue es 

impedir que disminuya el montante retributivo (no los concretos conceptos o 

estructura retributiva) pero para ello es preciso que se trate de conceptos 

consolidables y que, ya en relación a la consolidación del CE es preciso 

ocupar el puesto de trabajo con carácter definitivo, lo que no sucede en este 

caso, por lo que no cabe entender como consolidado el montante retributivo 

percibido por el recurrente en el momento en que se produjo la rebaja del 

50% del complemento específico.” 

 

Per tot l’esmentat cal la desestimació del recurs de reposició interposat. 

 

D’acord amb les competències que m’atorga l’article 53.1 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència 

 

DECRETA: 

 

Primer.-  Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. P.A.F. en data 18 de 

desembre de 2017.  

 

Segon.- Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que es celebri. 

 

Tercer.- Comunicar la present resolució a l’interessat als efectes oportuns, i a la 

Junta de personal funcionari de la Corporació.” 

 

Per tot l’explicitat es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació del següent acord: 

 



 
 
 

 

Primer: Ratificar el contingut del Decret d’Alcaldia núm. 2018DECR000062, de 

data 15 de gener de 2018, de desestimació del Recurs de reposició interposat pel 

Sr. P.A.F. contra la nova valoració i Relació de llocs de treball, aprovada pel ple de 

la Corporació de 13 de novembre de 2017.   

 

Sr. Alcalde 

Gràcies he dit desembre i és novembre. En tot cas és perquè cada lloc de treball té 

una valoració concreta i un salari concret. Amb aquesta valoració la gran majoria 

dels treballadors hi sortien guanyant, però hi ha hagut algun lloc de treball que 

segons la valoració el salari li ha disminuït del que tenia assignat. Aquesta valoració 

es va aprovar en sessió plenària, i també amb el Comité d’empresa. Cal dir que 

dels 125/130 treballadors dels que s’ha fet la valoració, només hem tingut una 

reclamació, la qual s’ha de resoldre, i s’ha de ratificar per ple, perquè la valoració 

va ser aprovada per sessió plenària.  

 

Votació de l’acord : RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 

2018DECR000062 DE 15 DE GENER DE 2018, DE DESESTIMACIÓ DEL 

RECURS INTERPOSAT PEL SR. P.A.F. : 10 vots a favor (grups municipals, 

CiU i CUP), 6 abstencions (grup municipals, Junts per Banyoles i ICV-IdB). 

S’aprova per majoria absoluta.  

 

2.2.- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 

REFERIT A 1 DE GENER DE 2017 

 

Atès el contingut del Reial Decret 1039/2017, de 15 de desembre, (BOE núm 316, 

de 29 de desembre de 2017), pel que es declaren oficials les xifres de població 

resultants de la Revisió del Padró Municipal d’Habitants, referides a 1 de gener de 

2017.  

 

Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local i el Reglament de Població i Demarcació Territorial dels Ens Locals ( article 82 

i següents del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol).  

 

Atès que l’Institut Nacional d’Estadística ha comunicat a l’Ajuntament de Banyoles 

la xifra de població de 19397 habitants, a Banyoles, amb efectes del dia 1 de 

gener de 2017, que representa un increment en relació a l’1 de gener de 2016 de – 

158 persones inscrites ( 19239 habitants ) .  

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents ACORDS :  

 

PRIMER.- APROVAR, amb efectes del dia 1 de gener de 2017, les dades de 

la Revisió del Padró Municipal d’Habitants de Banyoles de : 19397 

habitants, que representa un increment en relació a l’1 de gener de 2016 de – 158 

persones inscrites ( 19239 habitants ).  

 

SEGON. COMUNICAR AQUEST ACORD a l’Institut Nacional d’Estadística, a la 

Delegació Provincial de Girona, a les àrees d’aquest Ajuntament i als Serveis 

d’Intervenció i Tresoreria.  



 
 
 

 

 

 

Votació de l’acord : Revisió del Padró Municipal d’Habitants de Banyoles 

referit a 1 de gener de 2017:  S’aprova per unanimitat  

 

 

3.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

3.1.- Verificació del text refós de la modificació del Pla Especial de 

Tractament de Residus Sòlids Urbans del Pla de l'Estany, promogut per el 

Consll Comarcal del Pla de l'Estany 

VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE 

TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL PLA DE L’ESTANY, 

PROMOGUT PER EL CONSELL COMARCAL. 

El vigent Pla especial de tractament de residus sòlids urbans del Pla de l’Estany 

(PERSU), promogut pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany, va ser aprovat 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data de 11 de febrer de 

1998 i es va publicar al DOGC en data de 11 de maig de 1998. 

La present modificació del PERSU, té per objecte reflectir a la memòria i la 

normativa del pla especial les instal·lacions de les gosseres comarcals, realitzades 

l’any 1991, introduint la seva ordenació i regulació urbanística.  

El Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord, en data de 29/05/2017, d’aprovar 

inicialment la Modificació del PERSU, i en data de 31/07/2017 l’aprovació 

provisional i la tramesa de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Girona per a la seva aprovació definitiva. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 9 de novembre de 

2017, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la Modificació del Pla especial de 

tractament dels residus sòlids urbans del Pla de l’Estany, supeditant la publicació en 

el DOGC i la consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que incorpori 

la següent condició “l’ampliació proposada s’haurà de situar fora de la línia 

d’edificació de la carretera C-66. La nova proposta haurà de comptar amb el vist-i-

plau del Servei Territorial de Carreteres de Girona”. 

En data de 22/12/2017 (E2017018440) el Consell Comarcal de Pla de l’Estany 

presenta el Text refós de la Modificació del Pla especial de tractament dels residus 

sòlids urbans del Pla de l’Estany incorporant a la normativa i al plànol les condicions 

que hauran de complir les instal·lacions en les zones d’afectació de la carretera C-

66.  

El Servei Territorial de Carreteres de Girona, del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, en data de 3 de gener de 2018, informa favorablement la proposta. 

Vist l’informe tècnic i jurídic emès per l’arquitecte municipal i la TAG de l’àrea de 

Serveis Territorials, obrant a l’expedient. 

Per tot l’anterior es proposa al Ple l’aprovació del següent Acord :  



 
 
 

 

VERIFICAR el text refós de la modificació Pla especial de tractament de residus 

sòlids urbans del Pla de l’Estany (PERSU), promogut pel Consell Comarcal del Pla de 

l’Estany, d’acord amb l’informe tècnic i jurídic emès per l’arquitecte municipal i la 

TAG de l’àrea de Serveis Territorials, obrant a l’expedient. 

Votació de l’acord : VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 

DEL PLA ESPECIAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL PLA 

DE L’ESTANY, PROMOGUT PER EL CONSELL COMARCAL: 13 vots a favor ( 

grups municipals, CiU i Junts per Banyoles), 3 abstencions ( grups 

municipals, CUP i ICV-IdB). S’aprova per majoria absoluta.  

 

4.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

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

MOCIONS 

Sr. Joan Luengo.  

Ja que el Ple és curt, aprofitem per allargar-lo una mica. Diverses coses que hem 

anat reiterant moltes vegades. Ho hem dit a l’àrea de Medi Ambient, quan es tala 

un arbre, sempre és bo explicar-ho a la ciutadania. A darrera correus, també 

darrera l’escola de La Vila, s’ha tallat un pi, que suposem que estava en males 

condicions i estava a punt de caure no ho veiem però sempre creiem oportú que es 

posi un cartell informant que aquest arbre es tala que se’n replantarà un altre i que 

s’expliquin els motius. Bàsicament perquè no ens passi com ha passat en alguns 

llocs emblemàtics de la ciutat que la gent es desespera, com per exemple amb la 

Draga, tot i haver-se informat i explicat molt bé, i  poden estar-hi d’acord que 

tècnicament s’ha fet el que millor es creia, no està de més explicar-ho in situ.  

Ens han arribat queixes perquè  es tarda molt a respondre a l’apartat de la web de 

suggeriments, queixes i propostes. Algun ciutadà ens ha fet arribar que s’ha tardat 

moltíssim a respondre algunes aportacions que ells han introduït en aquest 

aplicatiu. Nosaltres creiem que és un aplicatiu molt positiu, sabem que internament 

sou capaços de saber en quin procés està aquesta informació, si s’ha rebut o no, si 

el tècnic ha fet la mesura si està tancat o no el tema. Creiem que seria oportú que 

l’estat de la queixa i/o el suggeriment, pugui seguir-la el ciutadà que la formula. 

Per exemple, si jo faig una queixa pugui saber si l’ha rebut el tècnic, el regidor o si 

està en procés de solució etc. Per tant, demanaríem que es fes més curt l’hora de 

respondre i que l’usuari tingui una manera de saber en quina situació està la seva 

queixa. 

Hem vist també el programa de les properes festes de carnaval, i aquest 

Ajuntament va acordar amb tots els grups municipals, un cartells en contra de la 

discriminació, en contra del sexisme etc. Ens agradaria que en totes les festes 

s’incorporés aquest cartell, no només en el programa de mà, sinó també en tots els 

espais on es faran. En el programa de mà no hi és. Ens agradaria que fos 

automàtic, que no ho haguéssim de demanar, que ja s’inclogués automàticament i 

sobretot quan les festes són a la nit. 

També hem vist com ha desaparegut de la ciutat la campanya de la mobilitat 

sostenible, els cartells han desaparegut tots. No sabem si els ha tret l’Ajuntament o 



 
 
 

 

algú s’ha dedicat a retirar-los, teníem entès que el PVC seria “in eternum”, fins que 

es facin malbé o que algú els retirés. Els cartells que hi havia a la Plaça Major, es 

varen retirar abans de la fira de nadal i no s’han tornat a col.locar, suposem que 

l’Ajuntament se n’ha descuidat i que tornarà a col.locar-los en breu.  

Hem vist el canvi de sentit de davant del tros de l’autoescola Parés, no sabem a 

què correspon, si és un projecte que va més enllà d’aquest tros. Ens agradaria que 

ens s’ho expliquessin. 

Per últim el tema de la sequera. En aquestes últimes setmanes Banyoles, ha sigut 

notícia, ha anat molt bé que s’expliqués  la situació de l’estany, que està molt més 

baix del que hauria d’estar, crec que molts ciutadans han entès gràficament que 

estem en una situació encara no extraordinària, però especial, però cal preveure. 

Des d’Iniciativa, demanem que en el pròxim butlletí municipal aprofitin un dels 

espais per informar a la ciutadania de mesures que puguin prendre, per reduir el 

consum de l’aigua, així com també que l’Ajuntament comenci a prendre totes 

aquelles mesures que li siguin possibles per reduir l’aigua que utilitza, tancant 

fonts, regant espais públics amb aigua reutilitzable incorporant vegetació 

ornamental que no sigui  de gran consum d’aigua, per tal que el mes de juliol, no 

ens trobem en una situació extraordinària. Creiem que si anem fent campanyes i 

conscienciem a la ciutadania que estem en una situació dolenta i pot venir una 

pitjor aconseguirem allargar la situació extraordinària.  

Sr. Alcalde,  

Amb el tema de la sequera, val a dir que és veritat que estem en una situació com  

l’any 2008, potser no tant complicada. Aprofito també per donar-los-hi la 

informació que ja vaig donar a la Comissió Informativa i és que la sequera el que 

ens permet és poder donar aigua amb solidaritat amb d’altres poblacions 

especialment a Cornellà del Terri i a Palol de Revardit, a part de tot el que és 

habitual a la nostra ciutat perquè els pous no donen el que donaven. Això és la 

solidaritat que pot fer i  fa  Banyoles, vers als altres municipis.    

Sr. Jordi Bosch 

Tema de l’arbre. És culpa meva, no haver dit que es posés el cartell, perquè vaig 

veure que era una cosa obvia perquè l’arbre estava pràcticament mort i van decidir 

talar-lo. També aprofito per dir que en el carreró, hi ha un parell de moreres que 

tenen els dies comptats, n’hem parlat amb la Regidora i amb l’Escola, per tal que 

estiguin assabentats.  

Pel que fa els arbres del parc de la Draga, sí que es va informar mitjançant cartells i 

notes informatives  aquesta ha sigut la primera fase. També els informarem que es 

farà un pla de substitució de l’arbrat de tot el parc de la Draga perquè s’ha fet vell. 

Hem tingut contactes amb gent que va participar en la redacció del projecte, i amb 

la gent que el va executar, ens cal acabar de perfilar-lo i un cop el tinguem els 

explicarem quina és la nostra intenció.  

Tema de la violència de gènere en el programa de mà de carnestoltes, és veritat 

que no hi surt i que es va prendre l’acord que a totes les festes que s’anessin fent, 

hi hagués el reforçament amb cartells o amb símbols, per tal de tenir unes festes 

assenyades, unes festes cíviques, crec que amb això ens esforcem. Hi farem més 



 
 
 

 

esment, igual que procurem que els horaris i les activitats les tinguem a mà ho 

reforçarem més. Properament entrarà en marxa el punt de salut, que serà un 

element important de reforç. S’ha d’acabar de perfilar si aquest reforç serà només 

de dies o també serà per a les festes de nits ( les més assenyalades ). 

Sr. Alcalde.  

Tema seguiment programa de queixes via web ho comprovarem amb els 

informàtics de la casa i si ho podem afegir per tal de fer el seguiment ho farem.  

Sr. Lluis Costabella 

Tema dels cartells de la mobilitat. L’Ajuntament no n’ha tret cap només es van 

retirar els que hi havia a la plaça, la resta dels cartells no s’han retirat, potser algú 

se’ls ha quedat o no sé el que ha passat. Però els de la plaça es tornaran a 

col.locar.  

Tema de canvi de sentit del C/ Mn. Baldiri Reixach, és a conseqüència d’una petició 

feta pels mateixos veïns, que ens deien que en aquest carrer, hi havia molt de 

trànsit, ens van demanar si es podia estudiar el tema, i el que hem fet és que quan 

es surt del C/ Mn. B. Reixach, hi hagi l’obligació d’anar a la dreta, cap al C/ Mn. 

Jacint Verdaguer, en direcció al Passeig. Mn. Lluis Constans. Creiem que al no haver 

de passar tant de trànsit pel centre de la Banyoles, comporta una  seguretat per als 

ciutadans. Això és el que van acordar amb els veïns i s’ha aplicat la setmana 

passada.  

Sr. Alcalde.  

Al passeig Indústria, hi ha algun cartell, avui m’hi he fixat, i a l’estany, davant de la 

pesquera núm 10. També n’hi ha algun. La resta deu ser perquè els han arrencat, 

en tot cas mirarem de solventar la incidència.  

Sr. Joan Luengo.  

El canvi de direcció només respon a aquesta part, no hi ha una remodelació global.  

Sr. Lluis Costabella 

No, no hi ha res més en aquest sentit.  

Sr. Alcalde,  

Només era perquè els veïns s’havien queixat que aquest tram servia com una 

artèria. La veritat s’ha tardat a fer fins que la Policia Local hi ha donat el vist i plau. 

Hi havia gent que agafava el C/ Mn. Baldiri Reixach, encreuament amb el C/ Mn. 

Jacint Verdaguer, fins a baix a la Plaça St. Pere. Els veïns volien que fos un carrer 

de  la ciutat, no una artèria de sortida de la ciutat. Si el carrer es trenca pel mig i 

obliga anar a l’esquerra o a la dreta, el que es fa és que el carrer no sigui un artèria 

de sortida. Això era el que els veïns reclamàvem.  

Sr. Alexandra Pazos. 

Ens agradaria saber com està el tema de l’equipament de l’Ateneu Bar. En segon 

lloc, la passera del carrer Orient s’ha descollat i si es pot anar a revisar. Em sumo a 

la petició del Sr. Joan Luengo, en relació a les instàncies, i ens agradaria saber el 



 
 
 

 

termini que té estimat l’Ajuntament per a respondre les instàncies que fan els 

ciutadans .  

 

Sr. Non Casadevall.  

Bàsicament són tres precs. Primer felicitar-nos perquè ens sorprenia que no hi 

hagués cap referència pel que fa al tema de les agressions sexistes, de com es 

lluitava i saber que això es farà ens tranquil.litza. El segon prec, és que 

s’actualitzés el tema que hi ha a la web de l’Ajuntament, ens sembla que això 

facilita el tema de la transparència i que els ciutadans estiguem informats. El cas 

dels Decrets, els últims que hi ha penjats són els del mes d’agost. Demana si es 

podria ser més ràpids a l’hora de penjar-los. I l’últim prec ens ha penat molt  la 

presència de la Guardia Civil i de la Policia Nacional, en un acte de l’Ajuntament 

aquí  la sala d’actes. Des de la CUP, volíem fer el prec que mai més es torni a 

convidar a cap membre d’aquests cossos policials a cap acte i que els representants 

polítics d’aquest Ens  no participin en cap acte d’aquests cossos policials.  

 

Sr. Alcalde.  

Concessió de l’Ateneu Bar. És una concessió que té la gent de l’Escola de Música. El 

pressupost per l’execució de les obres, està inclòs en el pressupost d’aquest any. 

Per tant, quan estigui operatiu el pressupost, i si és una qüestió derivada dels 

romanents de tresoreria s’haurà d’esperar que es faci el tancament, sinó es podrà 

actualitzar ràpidament. Per tant, la concessió no l’hem de fer nosaltres, sinó que és 

la concessionària la que l’ha de fer perquè ho té concedit fins a final de l’explotació, 

tal i com diu el plec de  clàusules  i el contracte aprovat i vigent en aquests 

moments.  

Passarel.la del C/ Orient. És només que s’ha de collar i que ja estan al cas. Es farà 

ràpidament .  

Instàncies Ciutadans. Ho comprovarem. També m’agradaria que em digués coses 

concretes que s’hagin pogut demorar, en tot cas mirarem el plaç. Des de l’OAC, es 

reben les instàncies, es registren i es passen a les àrees, per tant,  caldria saber a 

quina àrea correspondrien els temes en concret. En tot cas, també ho revisarem  

Actualització de la Web, ho mirarem i intentarem actualitzar-la ràpidament.  

Guardia Civil i Policia Nacional. Ho vaig dir que des d’un punt de vista policial, pot 

ser correcte, però, des del punt de vista polític, no sigui correcte, això ho vaig dir i 

ho repeteixo i no em fa res dir-ho de manera pública. El mai més, no ho puc dir, 

però la nostra voluntat és revisar aquest tema. L’altre qüestió és que per llei hagin 

de ser presents en alguns òrgans com a les Juntes de Seguretat, dels quals formen 

part, i per tant, se’ls ha de convocar. Se’ls convocarà allà on hi hagin de ser i la 

resta farem la valoració si hi han de ser. Respecte a l’altre dia, ja vaig dir i ho vaig 

fer a la Junta de Portaveus i ho reitero en aquests moment, des del punt de vista 

policial era el tema pel que  es va fer era correcte, i des del punt de vista polític, no 

ho era, i potser no tocava.  

 



 
 
 

 

Sra. Susanna Cros. 

Tal i com vam expressar a la Junta de Portaveus, també lamentem la participació 

de la Policia Nacional i de la Guardia Civil, a la festa de la Policia, perquè no fa pas 

tant dels esdeveniments de l’1 d’octubre. Dit això diversos temes. Pel que fa a les 

vies verdes, en el pressupost del 2018, hi ha una partida d’una 160.000€. Ens 

agradaria que en aquesta plenària se’ns expliques una mica en què s’invertiran, ja 

que el traçat o tot el traçat, ja passa per carrils bicis existents. El C/ Josep M. 

Bohigas, hi ha el solar que havia sigut de Mobles Busquets i que ara és d’en Micaló 

Ramió, hi ha una vorera molt estreta i també hi ha una zona de càrrega i 

descàrrega, fins arribar el que havia sigut la Fonda Comas, la tanca metàl.lica del 

solar  està a sobre la vorera i que fa la vorera encara sigui més estreta, tenint en 

compte que hi passa molta gent, tant la que va a comprar al supermercat com la 

que va al Casal de la Gent Gran. Per tant creiem que la tanca hauria d’estar a dins 

del solar. Un altre tema de via pública, davant del Club Natació, hi ha un pas de 

vianants, al C/ St. Mer, i no n’hi ha cap més fins davant de la nova farmàcia. Per 

tant si van direcció a la Draga, no pots travessar fins arribar davant la nova 

farmàcia. Volíem demanar si fos possible pintar un altre pas de vianants entremig a 

l’alçada del C/ Francesc Macià. 

Insisteix amb el tema de les escombraries que no està funcionant, que els 

contenidors estan plens i són bruts, i fa que es creïn zones de pudors i desordre. 

El tema que ha tret el Sr. Joan Luengo, i pregunta si l’arbre que s’ha talat de 

l’escola de La Vila, si es substituirà. Li diuen que no.  

L’altre és que hi ha uns quants plataners a prop del Club i de l’estany que s’han 

talat i voldríem saber-ne els motius, perquè sí que coneixem els dels pollancres i els 

motius del perquè s’han talat, però d’aquests no els sabem.  

Sr. Alcalde,  

Vies verdes, pensava que es va explicar amb l’aprovació del conveni amb la 

Diputació, és un projecte FEDER i que cobreix les vies verdes des de Girona, fins a  

St. Pau de Segúries. És un projecte d’uns 4.000.000€ que està subvencionat amb 

2.000.000€ pel fons FEDER, un 25% el subvenciona  la Diputació i la resta toca els 

Ajuntaments que és un 25% més l’IVA. Això és un total de 1.900.000€ 

aproximadament. Amb això s’havia de completar aquesta via verda. No és cert que 

a Banyoles ja estigui feta, hem hagut d’acabar de fer una expropiació, que l’hem fet 

a través del  Consell Comarcal, per tant la part de dalt està feta però falta la part 

de baix la que s’ha d’empalmar, i Banyoles, és la part més important. Això és una 

tercera part, són 400 i pico mil euros, dividits en tres anualitats, això ho vam 

aprovar en sessió plenària, per completar aquesta via verda, que ve de Girona, i 

que va cap a la Garrotxa i que passa per Fontcoberta, Serinyà i arriba fins a Sr. Pau 

de Segúries. És l’acabament d’aquesta via verda que recorre, el Ripollès, la 

Garrotxa, el Pla de l’Estany i el Gironès, per tant, hi ha els diferents municipis, 

Serinyà, Fontcoberta, Banyoles, Porqueres, són trams que no estan desenvolupats, 

són trams que s’executen de nou. És un projecte que l’adjudicarà vies verdes i, 

quan hi hagi les certificacions oportunes, haurem d’anar fent pagaments, conforme 

s’està executant  el projecte. Però no només nosaltres, sinó tots els Ajuntaments 

afectats, cada Ajuntament té la seva part. El de Banyoles, és el que aporta més, ja 

que els altres són municipis petits, en el repartiment també es va tenir en compte 



 
 
 

 

el nombre d’habitants. Té l’expedient a la seva disposició, però que sàpiga que es 

va aprovar en sessió plenària.  

Carrer Josep M. Bohigas, ho farem comprovar i si és així s’haurà d’arreglar.  

Pas de vianants al Club Natació Banyoles i al C/ Francesc Macià fins a la farmàcia. 

S’ha d’anar alerta amb dues coses, de passos de vianants no n’hi ha davant del 

Club però sí que n’hi ha davant de cada carrer, i s’ha de tenir en compte que no hi 

ha tanta distància entre carrer i carrer per posar-hi més passos. Però ho farem 

mirar, si ho recorda tots els carrers transversals n’hi ha un per creuar, i al final del 

C/ St. Mer, hi ha un pas elevat i un altre a la part de baix. Per seguretat cal tenir en 

compte de no posar un pas de vianants en un gir. Ho farem mirar i si per seguretat 

és possible ho farem sinó  no es portarà a terme.  

Escombraries. És cert que hi va haver una disfunció passat festes, no del rebuig 

diari sinó de la selectiva, l’empresa va informar al Consell Comarcal que havien 

tingut moltes baixes a la plantilla, es va haver de solucionar en dos o tres dies i es 

va fer. Hem anat insistint amb el Consell Comarcal i amb l’empresa que s’ha de fer 

una vigilància del tema. També hi ha haver el tema d’una fuita que no va ser de 

l’empresa, va ser de la màquina de neteja viària que es va arreglar. Per exemple, 

ahir a la tarda, aquí davant hi ha va haver-hi un abocament, però ja hem mirat les 

càmeres de seguretat per poder identificar a la persona. I poder fer-li arribar 

l’advertiment i la sanció corresponent.  

Sr. Jordi Bosch 

Parlem de l’arbre de La Vila, però no està dins del pati  La Vila. Es tracta d’un avet 

de jardí. Tècnicament s’ha desaconsellat tornar-hi a plantar un arbre aïllat, sense 

infraestructura de rec, per això es va optar per no replantar-n’hi cap més ni aquest 

ni en els llocs on hi havia les moreres, ja que de vegades hi ha d’accedir-hi vehicles 

i toquen a l’hora d’accedir a la via pública. Es va creure que no era una prioritat. 

Els plàtans del costat del Club, cap al parc de la Draga, suposo que ara crida més 

l’atenció perquè s’ha fet una tala important d’arbres al parc de la Draga, però quan 

convé o quan toca hi ha plàtans que s’han de talar. Són arbres que tenen molta 

edat i tenen molts de fongs, i s’aconsellava talar-los. Aquests arbres es replanten.  

Sr. Alcalde. 

Quedava el tema de la Guardia Civil i de la Policia Nacional que ja he contestat i 

que era per tothom.  

 

El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària, fins el mes de 

febrer.  

 

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

19:52h, de la tarda, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 

seva constància i efectes, certifico. 

 


