Ajuntament de Banyoles

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 25
DE JULIOL DE 2016

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent ¼ de 8 del vespre del dia 25 de juliol de
2016, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. Sr.
Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Jordi
Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch
Batlle i Joana Vilà Brugué i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert Tubert
Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, Susanna
Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, Alexandra
Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala.

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi
és present la Interventora Municipal Accidental, Sra. Pilar Diaz Jiménez.

Parla el Sr. Alcalde: “Anem a començar aquesta sessió plenària del mes de juliol.
En tot cas, abans de començar donaríem la benvinguda al Sr. Norbert Bes que és el
nou Secretari de la Corporació, i que substitueix al Sr. Jordi Turon.
Per tant, -Sigues benvingut; i que aquesta sigui casa teva i aquesta la teva Ciutat.”

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
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 27 de juny de 2016 ordinari.
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 27 de juny de 2016
ordinari.
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 20
de juny al 15 de juliol de 2016.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 20 de
juny al dia 15 de juliol de 2016 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen del núm.
2016.1628, de 20 de juny de 2016, al núm. 2016.1907, del 15 de juliol de 2016.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.3.- Donar compte de la comunicació al MINHAP del 2n. trimestre 2016
d'execució pressupostària.
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 Pressupostaria 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
2016 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com a
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ens dependent d’aquest Ajuntament, ha estat tramesa amb data 21 de juliol de
2016.
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 2n. trimestre de
2016 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany:
• Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.4.- Donar compte de l’informe de morositat d'acord amb la Llei 15/2010
sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
(1r. trimestre).
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:
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 1r. trimestre de 2016, elaborat pel
Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les mesures
de lluita contra la morositat.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.5.- Donar compte de l’informe de morositat d'acord amb la Llei 15/2010
sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
(2n. trimestre).
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:
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 2n. trimestre de 2016, elaborat pel
Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les mesures
de lluita contra la morositat.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.6.- Cartipàs Municipal: Coneixement pel Ple de la Resolució d’Alcaldia de
modificació del punt segon del Decret núm. 2015.2342 de nomenament
dels membres de les Comissions informatives.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia, en data 14 de juliol de 2016,
ha dictat el Decret núm. 2016.1878 que a continuació es transcriu:
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“Atès que l’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 2015.2342 del dia 15 de juliol de
2015, adoptà, entre d’altres, la següent resolució:
“Segon. Nomenar el Secretari de l’Ajuntament de Banyoles, Sr. Jordi Turon Serra,
com a Secretari de cadascuna de les Comissions informatives”.
Vist el nomenament d’un nou Secretari de la Corporació i atesa la necessitat de
modificar el nomenament de Secretari de les Comissions informatives decretat per
l’Alcaldia per adaptar-lo a les circumstàncies actuals i futures.
D’acord amb les competències que li atorga l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència.
DECRETA:
Primer. Modificar el punt segon del Decret d’Alcaldia núm. 2015.2342 del dia 15 de
juliol de 2015, nomenant Secretari de cadascuna de les Comissions Informatives de
caràcter estable de l’actual mandat corporatiu al Secretari/a de la Corporació o
persones en qui aquest delegui.
Segon. Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que celebri”.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
Intervenció del Sr. Alcalde:
“Per tant, ara ho posem d’aquesta manera perquè així no ho haurem de modificarho més.”
Intervenció del Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Gineta:
“Agraeix les paraules del Sr. Alcalde i diu, “intentaré treballar pel municipi i per la
Ciutat de Banyoles de la millor manera possible, com també, per a tota la
Corporació Municipal.”
COMISSIO INFORMATIVA DE PROMOCIO ECONOMICA
2.1.- Aprovació inicial del Reglament del Mercat Setmanal de Venda no
Sedentària de Banyoles.
En compliment de l’establert a la Directiva 123/2006/CE, del Parlament Europeu i
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relatiu als serveis en el mercat interior, es
dicta aquest reglament que té per objecte desenvolupar la competència municipal
en matèria de mercats municipals, als efectes del que disposa l’article 25.2.i) de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, així com eliminar tots els
obstacles jurídics i barreres administratives injustificades a la llibertat d’establiment
i de prestació de serveis.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, ha suprimit el servei municipal de mercat com a servei de
prestació obligatòria en els municipis de més de 5.000 habitants (article 26.1.b) Llei
7/1985), així com la possibilitat de declarar la seva reserva com a servei públic
essencial (article 86.3 Llei 7/1985), ja que la funció principal d’abastir la població
local de productes alimentaris frescos i de primera necessitat ha desaparegut i ha
quedat en certa mesura obsoleta, essent el mercat municipal una opció comercial
més dins de la gran diversitat de formats comercials existents en l’actualitat.
En matèria de venda no sedentària es manté l’autorització administrativa prèvia, ja
que aquesta activitat comercial requereix de l’ús del sòl públic que s’ha de conciliar
amb raons imperioses d’interès general com l’ordre públic, la seguretat i la salut
pública. Ara bé, a efectes de transmissió serà suficient la comunicació prèvia a
l’Ajuntament.
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També s’ha tingut en compte, tant la normativa estatal com la catalana, i en
concret, La llei 7/1996 de 15 de gener d’ordenació del comerç minorista (articles 53
i 54) , la Llei 33/2003 de patrimoni de les Administracions Públiques (article 86.2),
el Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l’exercici de la venda
ambulant o no sedentària (d’aplicació supletòria), el Decret Legislatiu 1/1993 de
comerç interior, modificat pel Decret Legislatiu 3/2010, d’adaptació a la Directiva
de Serveis, i la Llei 7/2011 i el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no
sedentària en mercats de marxants.
S’ha cregut convenient partir del Reglament tipus redactat per la Diputació de
Girona per tal que els marxants gaudeixin d’un marc normatiu homogeni en tot el
territori.
Vist el que disposen l’art. 137 de la Constitució, l’art. 66 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya, l’art. 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local respecte a les potestats d’autoorganització i reglamentàries dels
municipis.
Vist el que disposen els arts. 6.1, 8 i la disposició addicional segona 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 en relació a la legislació aplicable als ens locals.
Vist el que disposen els articles 49 de la LRBRL, 178 del TRLMRLC i 60 i següents
del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals en relació al procediment d’elaboració
d’ordenances i reglaments.
Vist l’informe de Secretaria sobre la normativa aplicable a l’aprovació del
Reglament.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment Reglament del Mercat Setmanal de Venda no
Sedentària de Banyoles.
Segon. Sotmetre l’acord a informació pública, a efectes d’examen i reclamació,
durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d’edictes a l’E-Tauler
de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i en un dels mitjans de comunicació escrita diària, d’acord amb allò
que disposa l’article 63 del ROAS.
Un cop transcorregut el termini assenyalat, si no s’ha presentat cap reclamació,
l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar cap nou acord.
Tercer.- Trametre l’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del Reglament a la
Subdelegació del Govern a Girona i als Serveis Territorials de Governació, d’acord
amb allò que disposa l’article 65.3 del ROAS.
Exposició de la Sra. Joana Vilà Brugué, Regidora de l’Àrea de Serveis
Econòmics:
“Aquest reglament ha de substituir el reglament aprovat l’any 2004. Aquest
reglament necessitava una reforma ja que s’havia d’ajustar als requisits que
demana la normativa europea, estatal i catalana. Per tant, calia una adaptació a la
llei vigent.
Hem partit de la base del reglament tipus que va redactar la Diputació de Girona,
conjuntament amb els serveis territorials d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya a Girona, com també, els diferents ajuntaments de les comarques
gironines que s’han basat per redactar el seu.
També, s’han tingut en compte les aportacions que han fet alguns grups politics
d’aquest plenari les quals s’hi han incorporat.
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Per tant, una vegada aprovades les bases definitivament, s’incorporaran, i seran les
que s’hauran de complir en les autoritzacions de venda establertes.”
Intervencions:
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
“En aquest cas, nosaltres ho hem de dir; quan les coses són com són hem d’agrair
a la Regidora la predisposició a parlar sobre aquest reglament. Nosaltres hi hem
fet aportacions les quals s’hi han incorporat com també alguns dubtes que hem
tingut han estat resolts.
Per a nosaltres aquest reglament és molt important, però, també ho són les bases
per al futur concurs.
Nosaltres varem posar molt èmfasi a les parades de productes artesanals i de
productes ecològics que fossin el més ampli possible perquè tenim una comarca
amb molta capacitat de produir. Per tant, que aquest mercat de Banyoles tingui
referència a aquestes parades.
Per això, demanem que aquesta predisposició hi sigui també en les bases.
I, en tot cas, aquest grup municipal després d’haver estat acceptades les
aportacions que hem fet hi votaran a favor.”
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
“El nostre grup municipal celebra que es comenci a planejar un nou reglament del
mercat setmanal. Considerem que és una eina necessària.
Per tant, ho celebrem i hi estem totalment d’acord.
Ara bé. Com que per qüestions tècniques, a nivell informàtic, no hem pogut rebre
el reglament abans, i, ens hagués agradat haver pogut fer-hi aportacions nosaltres
ens abstindrem en aquesta votació.
Nosaltres farem les nostres aportacions més endavant en forma d’al·legació per
poder dir la nostra, ja que hi hem trobat algunes mancances sobretot en
dinamització en aquest mercat setmanal.”
Sr. Xavier Bosch Pujol, Regidor del grup municipal de Junts per Banyoles:
“D’entrada hem d’agrair a la Sra. Joana Vilà que ens hagi fet arribar aquest
reglament abans de la seva aprovació inicial, i, així hem pogut fer les nostres
aportacions.
El nostre grup n’ha fet dues. En destaquem una que és la reducció del consum de
bosses de plàstic. Doncs, era de justícia que quedés reflectit, ja que l’any 2008
aquest Ajuntament va aprovar una moció en aquest sentit -Banyoles lliure de
bosses-.
Per tant, el nostre vot serà a favor.”
Resposta de la Sra. Joana Vilà:
“Quant a la petició que fa la Sra. Sandra Pazos. Ja tenim previst fer accions de
dinamització, tot i que periòdicament ja ho anem fent.”
Rèplica del Sr. Alcalde:
En tot cas, agrair a tots els grups la seva predisposició i la seva feina.
La CUP en les comissions informatives varen dir que no ho havien rebut; en canvi
els altres grups sí. I, des de dimecres s’han anat fent aportacions per part d’algun
grup.
En tot cas, ja hi haurà un període d’al·legacions en què es podrà incidir en aquest
tema.”
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial del Reglament del Mercat
Setmanal de Venda no Sedentària de Banyoles, essent la votació de 15 vots a favor
(grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2
abstencions (grup municipal: CUP).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS
3.1.- Modificació de crèdit núm. 38/2016 per transferències entre partides.
Vist l’Informe proposta de modificació de crèdit, per transferències entre partides,
de l’àrea de Serveis a les Persones, per la necessitat de canviar els beneficiaris de
tres subvencions nominatives de l’àrea d’Educació.
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de
les d’execució del vigent Pressupost
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es PROPOSA a l’Ajuntament Ple,
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 38/2016, per
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el
següents quadres:
PARTIDA

NOM PARTIDA

BAIXES

ALTES

42.32000.48965

Educació. Transf. IES Pla de l’Estany

760,00

42.32000.48966

Educació. Transf. IES Brugulat

760,00

42.32000.48967

Educació. Transf. IES Pere Alsius

760,00

42.32000.48968

Educació. Transf. AMPA IES Pla de l’Estany

760,00

42.32000.48969

Educació. Transf. AMPA IES Brugulat

760,00

42.32000.48970

Educació. Transf. AMPA IES Pere Alsius

760,00

TOTAL

-2.280,00 €

2.280,00 €

Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols.
Explicació del Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis
Econòmics:
“Aquesta modificació es fa per la necessitat de canviar els beneficiaris de tres
subvencions nominatives de la Regidoria d’Educació i que fins ara eren els Instituts,
Pere Alsius, Josep Brugulat i Pla de l’Estany i que ara passaran a ser les AMPA’s
d’aquests mateixos instituts.
Aquesta modificació de crèdit té un total de 2.280,00 euros.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Modificació de crèdit núm. 38/2016
per transferències entre partides.
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El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
3.2.- Modificació de crèdit 39/2016, de suplement de crèdits i crèdits
extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals derivat de la liquidació de l’exercici 2015 i transferències de
crèdits entre partides.
Vist que s’ha liquidat el Pressupost de l’exercici 2015, per Decret de l’Alcaldia núm.
2016.505, de data 29 de febrer de 2016, amb un romanent de tresoreria disponible
per a despeses generals de 1.201.784,14 €.
Atès que hi ha diverses despeses de caràcter ordinari i projectes del programa
d’inversions que no tenen consignació suficient o bé han sorgit projectes nous i que
s’haurien de dotar de consignació suficient per poder-lo portar a terme, d’acord
amb els informes tècnics de les diferents àrees.
Una vegada aplicada aquesta modificació de crèdits, el Romanent de Tresoreria
disponible per a despeses generals pendent d’aplicar serà d’import 586.475,30 €.
Vist el que disposa els articles 177 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a.
de les d’execució del vigent Pressupost
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es proposa a l’Ajuntament Ple,
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 39/2016 per
aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de
l’exercici de 2015 i de transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que
disposen els articles 177 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del
vigent Pressupost d’acord amb el següents quadres:
SUPLEMENT DE CRÈDIT/CRÈDIT EXTRAORDINARI
ESTAT DESPESES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
Partida

Denominació

33 13000 62001POLICIA LOCAL. NOVA SEU DE LA POLICIA

Import
112.000,00

31 15320 21000PAVIMENTACIÓ VP. REP. CONSERV. I MANTENIMENT

30.000,00

45 34102 22699PROVES ESPORTIVES. ACTIVITATS ESPORTIVES

20.000,00

45 34000 22699ESPORTS. ALTRES DESPESES DIVERSES

1.750,00

45 34000 22706ESPORTS. CONTR. PREST. SERVEIS. COPA CATALANA DE BTT

2.550,00

TOTAL

166.300,00

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida

Denominació

Import

31 16210 62201(IFS) LAVABOS PÚBLICS

3.280,00

21 17201 61910MILLORA MEDI AMBIENT. PASSAREL.LA RIERA CANALETA

7.550,00

TOTAL

10.830,00
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ESTAT D'INGRESSOS
Partida

Denominació

11

Import

87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals

177.130,00

Total Ingressos

177.130,00

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Partida
21
31

33699
16210

Denominació
PROTECCIÓ JARDÍ HISTÒRIC (IFS). RESTITUCIÓ
61901 TRAM MOTA PERIMETRAL
62201 (IFS). LAVABOS PÚBLICS
TOTAL

Altes

Import
Baixes
42.043,27

42.043,27
42.043,27

42.043,27

Segon .- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents,
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides
per capítols.
Explicació del Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis
Econòmics:
“Com saben el saldo del romanent de tresoreria és positiu. Per tant, es fa una
modificació de crèdit per finançar despeses de diferents àrees.
Per a la Regidoria de Policia, per a la nova seu de la Policia Local; i les altres dues
Regidories són les de Via Pública i Esports.
Aquesta modificació té un total de 166.300,00 euros.
També, hi ha una modificació de crèdits extraordinaris per finançar inversions de
les Regidories de Medi Ambient i Via Pública per un total de 10.830,00 euros.
I, una vegada aplicada aquesta modificació de crèdit, el saldo de tresoreria és
positiu, 586.475,30 euros.
Hi ha una altra modificació de crèdit. Fa referència a les transferències de crèdit en
què es donen de baixa 42.043,27 euros de la restitució del tram de la mota
perimetral ja que es canalitzen a través d’una subvenció; i es traspassen a la
Regidoria de Via Pública.”
Intervencions:
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
“Vostès saben que per coherència, totes les modificacions de crèdit d’un Pressupost
que hem votat en contra nosaltres ens abstenim.
Aquesta vegada, a més de fer-ho així, ho volem explicar.
Hi ha un parell de partides que no tenim clares. Són les referents als lavabos
públics de la Plaça de l’Hort de les Monges. I la passarel·la de la Riera Canaleta que
vol ser un carril bici i ens genera molts dubtes.
Per tant, ens abstindrem amb aquestes dues critiques, ja que no sabem els
projectes com es desenvoluparan, ni com seran.”
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
“Hi ha dues partides que per a nosaltres, sobretot, una, no és prioritària. Els diners
que es posen per a la Comissaria de la Policia Local. Per altra banda, hi ha una
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partida d’Esports que no sabem a què es destinen els diners; ja que no hi ha cap
pla d’impacte.
Nosaltres per aquestes dues partides votarem en contra, per coherència amb els
Pressupostos i per a les nostres prioritats.”
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per
Banyoles:
“Ens agradaria poder contextualitzar el nostre vot que serà una abstenció en
aquesta modificació de crèdit.
És respecte a la nova Comissaria de la Policia Local, de la inversió que s’hi farà.
I, més endavant, a precs i preguntes, exposarem el nostre posicionament.”
Resposta del Sr. Alcalde:
Contestant al Sr. Luengo.
Hi haurien dues coses. Les inversions sostenibles que s’han d’adjudicar abans de
final d’any la partida que diu, -la mota de l’Estany-, que també implica tot el tema
dels desmais, com que aquest ajut no serà fins l’octubre, novembre, dóna temps de
fer aquesta adjudicació.
Aquí, s’agafen els diners d’aquest projecte i es posen als lavabos públics, que és un
altra finançament, per tant, serà aquesta actuació que podrà cobrir els lavabos
públics. I, sobre el tema de la mota se suposa que es podrà resoldre aquest ajut
l’any que ve.
I l’altre tema, els lavabos públics, s’hi posa aquesta previsió perquè la modificació
de crèdit ha d’estar exposada al públic i té una aprovació inicial i una de definitiva.
Per tant, no hi hauria temps de poder dur-ho a terme.
I, quant a la Sra. Pazos i a la gent d’Esquerra Republicana, el tema de la Comissaria
de la Policia Local nosaltres tenim una partida de 400 mil euros, que es doblava
amb el Pla de Barris; com que hi havia un romanent de tresoreria s’ha fet un crèdit
de menys quantitat, d’1 milió i mig d’euros.
Aquesta comissaria, per molt que no hi estiguin d’acord, està aprovada en el Pla de
Barris, per tant, nosaltres el que hem fet com a govern és no tocar el que estava
programat en el Pla de Barris.
Per una banda, s’ha de dir que aquesta comissaria és necessària perquè hi hagi un
pol de seguretat a la Ciutat de Banyoles entre la Policia Local i Mossos d’Esquadra.
I l’altra part, dir que és una obra financerament sostenible amb tota la seva
plenitud ja que d’aquesta manera deixarem de pagar un lloguer d’uns 30 mil euros.
Abans hi havia un pressupost per la Comissaria de la Policia Local que la superava,
però, ara no hi arribarem. El Pla de Barris no es pot allargar més enllà del 31 de
desembre, per tant, intentarem fer la comissaria i que els veïns i veïnes puguin
adequar tots els edificis del Barri de la Farga. I, amb això creiem que s’haurà
complert tot el Pla de Barris.
Aquesta és la qüestió, és la voluntat que vostès i nosaltres havíem parlat.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Modificació de crèdit 39/2016, de
suplement de crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb romanent de tresoreria
per a despeses generals derivat de la liquidació de l’exercici 2015 i transferències
de crèdits entre partides, essent la votació de 9 vots a favor (grup municipal:
Convergència i Unió), 6 abstencions (grups municipals: Junts per Banyoles i ICVIdB) i 2 vots en contra (grup municipal: CUP).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
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3.3.- Acord d’adhesió al Conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Girona per al desenvolupament del pla
extraordinari d’assistència financera local 2016.
Vist el text íntegre del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Girona per al desenvolupament del pla extraordinari d’assistència
financera local 2016 que té per objecte subvenir a les necessitats financeres dels
ens locals, derivades dels deutes justificats prèviament pels ens locals que han
esdevingut reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que resulten pendents de
pagament en l’actualitat , i susceptibles d’incloure-s’hi, en les condicions que es
determinen en els pactes del Conveni.
En l’annex I del Conveni de Relació de crèdits susceptibles d’incloure al Pla
extraordinari d’assistència financera local 2016 hi consta, entre altres, l’Ajuntament
de Banyoles amb un import de 65.456,81 euros.
En l’annex II del Conveni figura un model d’adhesió dels ens locals al Pla
extraordinari d’assistència financera local 2016.
Vist que en l’apartat SISÈ de l’acord adoptat per la Diputació de Girona en relació al
conveni disposa el següent:
“Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments i consells comarcals de la província
de Girona als efectes de la seva adhesió si escau.”
Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics proposa al Ple
que adopti els acords següents:
Primer. Que l’Ajuntament de Banyoles s’adhereix al Conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què s’estableix el Pla
extraordinari d’assistència financera local 2016.
Segon. Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la
Diputació de Girona un pagament per import de 65.456,81 euros, per compte dels
crèdit que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot
seguit:
Doc Financer Manament

CeGe Pos, Pressupostària

Import net

Concepte

5000355459 651076798 GO03 D/464000100/7130/0042

39.274,09 € PUOSC manteniment 2015 bestretra 60%

5000445107 651099274 GO03 D/464000100/7130/0042

26.182,72 € PUOSC manteniment 40 % 2014

Tercer. Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de
Banyoles transmet els drets de cobrament dels esmentat crèdits a favor de la
Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat
de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.
Parla el Sr. Alcalde:
“Es tan senzill com que la Diputació de Girona aporta una part del deute que té la
Generalitat, en aquest cas són 65 mil euros per aquest concepte. I, nosaltres
endossem a favor de la Diputació de Girona el cobrament per part de la Generalitat
de Catalunya.”
Intervenció de la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup
municipal de la CUP:
És per explicar una mica el sentit del vot.
Primer, volem fer una puntualització ja que parlem molt de la Diputació i nosaltres
creiem que la Diputació és un ens de control espanyol. Per això s’ha creat.
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Aquests diners ja són dels municipis. El nostre grup municipal creu que aquests
diners haurien de ser gestionats des dels ajuntaments, des dels consells comarcals i
des de la Generalitat; sense haver de passar per la Diputació.
Ara mateix és així. Nosaltres no hi podem fer res. Estem d’acord en què hi ens
adherim; cal ajudar a tots els ajuntaments.
Per tant, votarem a favor, però, volem fer aquesta reflexió perquè si hem de
construir una república catalana hem de començar a trencar amb tots aquests
models que ens fan retrocedir.”
Rèplica del Sr. Alcalde:
“Li faré una puntualització com a aclariment i no com a contradicció.
Aquests diners qui els deu a l’Ajuntament de Banyoles és la Generalitat de
Catalunya. El que fa la Diputació de Girona és que es desprèn de tresoreria per
pagar aquests diners als ajuntaments dels 221 municipis de la demarcació de
Girona. Per tant, el que fa és avançar-ho a la Generalitat.
En tot cas, el paper de les diputacions és com a administració local creada per
l’Estat Espanyol en què els diners haurien de ser pels municipis, i, en cap cas de la
Generalitat.
Els diners d’una administració local han d’anar a una administració local.
Per tant, no crec que un estat català, si anés així, creï diputacions.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Acord d’adhesió al Conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per al desenvolupament del pla
extraordinari d’assistència financera local 2016.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
3.4.- Declaració d’interès municipal de les obres per a la instal·lació de
mòduls prefabricats a l’Institut Pla de l’Estany i a l’Escola Camins.
Vistes les sol·licituds de data 26 de maig de 2016 presentades pel Departament
d’Ensenyament de la GENERALITAT DE CATALUNYA, Serveis Territorials a Girona,
en virtut de les quals es sol·licita la bonificació del 95% de la quota de l’Impost
sobres Construccions, Instal·lacions i Obres per a l’execució de les següents obres,
al·legant que es tracta de construccions d’especial interès o utilitat municipal:
RGE 2016.6941 - Infraestructura de mòduls prefabricats a l’Institut Pla de l’Estany –
Núm. Expedient 2016.1098.
RGE 2016.6942 – Infraestructura de mòduls prefabricats a l’Escola Camins – Núm.
Expedient 2016.1097.

Vist el que estableix l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,
segons el qual les ordenances fiscals podran regular, entre d’altres, una bonificació
de fins el 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal pel fet de concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal
declaració.
Atès que l’esmentat article estableix que correspon al Ple de la Corporació acordar
l’esmentada declaració, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Atès que l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions
actualment vigent al municipi regula en el seu article 4.3. la bonificació del 95% a
les obres declarades d’interès o utilitat municipal, la concessió de la qual està
delegada a la Junta de Govern Local.
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Vist el que estableix l’article 66.3. 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,
relatiu a les Competències municipals i locals, segons el qual els municipis
participaran en la programació de l’ensenyament i la cooperació amb l’Administració
educativa en la creació, construcció i manteniment dels centres docents públics. Per
la qual cosa, queda provat l’especial interès i la utilitat municipal de les obres
sol·licitades d’instal·lació de mòduls en dos centres docents, que justifica la
concessió de la bonificació en la quota meritada de l’Impost sobre Construccions.
Vist l’informe favorable emès per part de la Interventora Municipal.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Declarar, d’acord amb l’article 103.2.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,
obres d’interès municipal les següents construccions, instal·lacions i obres:
Titular

Núm. Registre

Descripció de les obres

Pressupost obres

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament d'Ensenyament

2016.6941

Infraestructura de mòduls
prefabricats a l'Institut Pla de
l'Estany

123.277,88 €

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament d'Ensenyament

2016.6942

Infraestructura de mòduls
prefabricats a l'Escola Camins

22.673,11 €

Explicació del Sr. Pau Comas Balateu, Regidor d’Hisenda i Serveis
Econòmics:
“Es demana a aquest plenari declarar obres d’especial interès les infraestructures
dels mòduls prefabricats a l’Institut Pla de l’Estany i a l’Escola Camins per poder
concedir la bonificació del 95% del que serà la quota del ICIO.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Declaració d’interès municipal de
les obres per a la instal·lació de mòduls prefabricats a l’Institut Pla de l’Estany i a
l’Escola Camins.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
4.1.- Modificació de l’acord del Ple del dia 27 de juny de 2016 del Calendari
oficial de festes locals per a l’any 2017.
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de juny de
2016, adoptà, entre d’altres, l’acord que a continuació es transcriu:
“Calendari oficial de les festes locals per a l’any 2017.
Vista l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el calendari de
festes laborals per a l’any 2017.
Atès que l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors estableix que les festes
laborals, que tenen caràcter retribuït i no recuperable, no poden excedir les catorze
a l’any, de les quals dues han de ser locals.
Vist que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, disposa que les dues festes locals
seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels respectius
municipis.
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Vist que l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de
la jornada de treball, jornades especials i descans (BOE 180 de 29-07-1983)
estableix que la proposta de festes locals l’ha d’adoptar el Ple de l’Ajuntament
corresponent.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Fixar com a festes locals del municipi de Banyoles per a l’any 2017, els dies
16 d’agost i 24 d’octubre.
Segon. Comunicar l’acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes pertinents”.
Atès que s’ha detectat una errada en un dels dies fixats com a festa local del
municipi de Banyoles i cal canviar el 24 d’octubre (que serà un dimarts) pel dia 23
d’octubre (dilluns), data que coincidirà en el tercer dia de festa de les Festes de
Sant Martirià de Banyoles.
Vist l’escrit dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies (RGE núm. 9473 de 14-07-2016) demanant que l’Ajuntament els faci
arribar les propostes de festes locals per a l’any 2017.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Modificar l’acord del Ple del dia 27 de juny de 2016 transcrit en la part
expositiva d’aquest acord, fixant com a festes locals del municipi de Banyoles per a
l’any 2017, els dies 16 d’agost i 23 d’octubre.
Segon. Comunicar l’acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes pertinents”.
Parla el Sr. Alcalde:
“En aquest acord hi ha una modificació perquè per error es va copiar, dilluns, 24
d’octubre del 2016, quan el dilluns de Sant Martirià del 2017 és el dia 23.
Per tant, demano disculpes per aquest error que s’ha comès sense que ningú se’n
donés compte.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Modificació de l’acord del Ple del dia
27 de juny de 2016 del Calendari oficial de festes locals per a l’any 2017.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

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

5.1.- Moció del grup municipal ICV-IdB per a l’estudi de l’impacte
econòmic, social i ambiental dels esdeveniments esportius i el turisme
esportiu a la Ciutat de Banyoles.
El turisme relacionat amb esdeveniments esportius fa referència a totes aquelles
activitats relacionades amb l’esport que es duen a terme fora del lloc de residència
dels participants. L’ interès per aquestes activitats ha augment considerablement
degut a la importància més gran atorgada a la salut i a la condició física, així com a
la creixent celebració d’esdeveniments esportius per part de les ciutats per atraure
participants i turistes esportius.
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En l’actualitat, les activitats esportives s’han configurat com un espai de temps
lliure i d’oci, així com un generador d’ingressos i beneficis econòmics, i amb una
creixent presència en els models de promoció turística de les ciutats que les
organitzen.
El turisme esportiu, i els esdeveniments que el configuren, conformen una inversió
que cal conèixer i analitzar, sobre tot la utilització de fons i espais públics comuns,
i que generen en les localitats tant efectes positius com negatius que cal valorar
conjuntament.
I per això és oportú encarregar estudis i anàlisis que identifiquin i quantifiquin
d’una manera àmplia quins són els guanys econòmics i les despeses lligades als
projectes, així com els impactes socials, culturals i ambientals sobre la població i el
territori.
És per tots aquests motius que el grup municipal ICV- independents de Banyoles
demana al ple municipal de l'Ajuntament de Banyoles els següents ACORDS:
PRIMER.- Realitzar un estudi d’impacte econòmic, social, cultural i ambiental dels
esdeveniments esportius i el turisme esportiu a la ciutat de Banyoles.
SEGON.- Un cop realitzat l'estudi econòmic, determinar els llindars econòmics,
socials i ambientals que certifiquen que un esdeveniment esportiu es pot realitzar
amb un resultat beneficiós pel comú de la ciutat.
TERCER.- Estudiar l'impacte econòmic i la viabilitat de la creació d'una taxa
esportiva per la utilització del bé comunal de l'Estany de Banyoles, i que inclogui
l’exempció pels banyolins i les banyolines.
QUART.- Crear una taula municipal de l'esport i el turisme que serveixi com a espai
de diàleg, consulta i creació de propostes en els àmbits esportius i turístics de la
ciutat. En aquesta taula municipal hi seran representades, com a mínim, les
entitats esportives, les entitats ecologistes, les entitats de comerç, turisme i
restauració i els responsables polítics de la ciutat.
Defensa la Moció el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
“De fet els acords ja diuen el que pretén aquesta moció.
Banyoles és molt coneguda pels esdeveniments esportius, i, últimament pel turisme
esportiu.
Les persones que freqüentem l’Estany de Banyoles ens trobem amb seleccions
esportives de diferents nacionalitats. Això té un impacte positiu a la Ciutat com
també el pot tenir negatiu.
Per tant, el que volem és posar –negre sobre blanc-. Veure tot aquest moviment
esportiu com repercuteix a la Ciutat en tres àmbits clars.
Econòmicament. La Ciutat com es nodreix. Què aporta aquest turisme a la Ciutat i
econòmicament a l’Ajuntament. És a dir, quanta despesa ens genera això i quanta
ens retorna.
També, socialment. Això vol dir que molta gent fa exercici per a la triatló o de rem.
Quin volum de gent mou. I, què comporta a nivell de salut i en general a la Ciutat.
Llavors, en un espai únic com és l’Estany de Banyoles l’ impacte positiu i negatiu
que té l’Estany en fer-hi esdeveniments esportius i el seu turisme.
Això no vol ser un fre al que genera el turisme esportiu. Això vol ser que allò que
és negatiu anem a solucionar-ho i allò que és positiu anem a potenciar-ho.
Per tant, una vegada tinguem aquestes anàlisis, ja que a nivell global ens consta
que no se n’ha fet cap, posar uns límits, econòmics, socials i ecològics com a Ciutat
per poder tenir aquest turisme esportiu, i, que si es superen que es puguin
justificar.
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També, tenim la sensació que l’Ajuntament destina molts diners en l’esport. En
canvi, en d’altres temes, com posar estructures no es contempla amb els beneficis
o els costos de les proves esportives. Per tant, com que l’Ajuntament ens costa
molts diners mantenir l’Estany, doncs, anem a recuperar aquest desgast amb una
taxa esportiva per la utilització del bé comunal, com una taxa turística, en què tots
els banyolins i banyolines n’han de quedar exempts i que la gent de Porqueres
també n’hauria de quedar exempta.
En tot cas, estem oberts a parlar-ne.
Per últim. Aprofitant que en aquesta Ciutat hi ha diferents entitats i associacions
involucrades en esdeveniments esportius, seure’ns, cada ics temps, en una taula
que serveixi com a espai de diàleg i de transparència perquè aquest turisme
esportiu estigui ben coordinat; de manera correcta.
Nosaltres volem que aquesta moció s’aprovi. Tot i que lamentem que s’hagi
intentat negociar avui a última hora. Ja ens hi tenen acostumats.
I, no aprovar aquesta moció a nosaltres ens doldrà.
Donarà lloc a allò de –
malpensem- que es pressioni a segons qui per no descobrir la -gallina dels ous d’or. Per tant, hem de posar -negre sobre blanc-.
I, sumint-se a revisar els
esdeveniments esportius
Intervencions.
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
“El nostre grup municipal està totalment d’acord amb aquesta moció, i, també amb
les paraules que ha dit el Sr. Joan Luengo.
I, volem explicar el perquè.
Nosaltres ja fa temps que estem demanant aquest estudi d’impacte econòmic,
social, cultural i ambiental. Per tant, ja comença a ser hora que es posi sobre la
taula.
I, deixant de banda si s’aprova la moció creiem que aquest estudi hi ha de ser.
Ens hem d’organitzar perquè l’Estany està molt explotat i els veïns i veïnes que hi
estant a prop no tenen una bona convivència entre les proves esportives i la seva
vida quotidiana.
Per tant, els punts 3) que parla de la taxa i el 4) que parla de la taula, de la moció,
són necessaris perquè això es pugui donar.
Finalment. Nosaltres varem fer una proposta en què l’exempció d’aquesta taxa
també s’apliqués al municipi de Porqueres perquè ells comparteixen part dels
terrenys. Com també que se’ls hauria de convidar en aquesta taula.
Per tant, el nostre vot serà favorable ja que estem totalment d’acord amb aquesta
moció.”
Sr. Xavier Bosch Pujol, Regidor del grup municipal de Junts per Banyoles:
“El nostre grup s’abstindrà en aquesta moció.
Compartim el fons de la moció; compartim també el primer punt, de realitzar un
estudi d’impacte econòmic i ambiental per saber de què parlem.
Per intentar
encarar el turisme i obrir més ventalls. Compartim el segon punt i el quart, de
crear una taula en què tots els àmbits implicats puguin dir la seva i conduir a
l’Ajuntament on es cregui més oportú.
El que ens trontolla és el punt tercer, ja que també inclogui en l’exempció els veïns
i veïnes de Porqueres ens dóna la sensació que és posar els -carros davant dels
bous-. Per tant, abans d’aplicar taxes haurien de tenir aquests informes i a partir
d’aquí prendre les decisions que es considerin més oportunes.”

15

Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de Convergència i
Unió:
“Primer argumentarem el sentit del nostre vot.
D’entrada, l’estudi d’impacte econòmic, ja ho he dit en alguna roda de premsa i
també en sessió plenària, que és un estudi que el tenim pendent i que, a més, és
necessari per valorar com pot afectar, tot i que esperem que sigui positiu, els
esdeveniments esportius a la Ciutat de Banyoles.
En aquest sentit hi estem d’acord i no perquè hi hagi al davant aquest moció sinó
que ho tenim pendent.
Sobre l’estudi ambiental. Entenem que s’ha fet un treball per valorar l’ impacte de
les proves esportives. S’ha fet a partir de les experiències de l’any 2015; i, d’això
han sortir uns resultats que poc a poc anirem implementant per millorar les proves
esportives en relació al medi ambient Faltaria més.
Com a Ajuntament, nosaltres, hi estem a favor. Juntament amb l’Escola de Natura
i Limnos aquest treball s’ha fet i han sortit uns resultat per millorar les
infraestructures, la sensibilització i la informació de cares als participants perquè
sàpiguen on venen. En aquest sentit hi estem absolutament a favor.
Ha parlat del tema econòmic i social. Per tant, que les proves esportives segons els
barems que es marquin, doncs, hi hem d’apostar i amb les que no ens haurem de
plantejar treure-la. També, possiblement hi hagi alguna prova esportiva que tingui
poc retorn, però, que en canvi en tingui quant a demanda social pel municipi. Aquí
podríem entrar en un terreny perillós. Aquí, s’ha de valorar.
Sobres les taxes.
D’estudiar i crear taxes. Com a acció de govern ja s’ha fet
aquesta reflexió però s’ha considerat poc viable posar una taxa genèrica perquè
cada esport té la seva singularitat.
En aquest cas, els ajuntaments que han
implementat a pagar una taxa se’ls hi ha tret la prova esportiva.
Per tant, des del nostre punt de vista no volem posar en risc això.
En canvi, en la triatló sí que paguen, però, estem al límit. Per tant, es fa difícil
posar una taxa genèrica.
I, cal recordar que totes les proves esportives que nosaltres liderem, com a
Ajuntament, una part de la quota es destina a entitats socials.
El tema de la taula de treball. Nosaltres considerem que el Consorci Esportiu,
parcialment, ja fa aquesta funció. Vostè ho ha dit. Tothom té les agendes molt
plenes, per tant, posar una taula de treball per posar-la no ho farem perquè ja hi
ha l’acció del govern que està al darrera de tot això.
Per tot, i estant d’acord amb l’estudi econòmic que sí fa falta votarem en contra de
la moció.”
Resposta del Sr. Alcalde:
“Vull fer una consideració.
L’esport a la nostra Ciutat és important. No s’hi val a dir que si no s’aprova la
moció s’amaga no sé què... Està clar que els números de l’esport a Banyoles són
clars i transparents. Crec que no val a dir que si no votes el que es proposa
s’amaga alguna cosa; perquè, si quan vostès voten en contra amaguen alguna
cosa, doncs, seria terrible.
Jo ja estic d’acord amb d’interès que hi posen, però, també, s’ha de conèixer el
món de l’esport. Perquè, voler posar taxes; el com i de quina manera es fa, s’ha
d’estudiar això.
Nosaltres estem disposats a parlar-ne, perquè cada esport és diferent. Cada
competició internacional en comptes de cobrar pagues.
Pagués canons i
premiacions.
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L’any 2004 en aquesta Ciutat es va intentar posar ordre en el món de l’esport,
vinculat al rem, creant un consorci esportiu de l’Estany de Banyoles i que poses
aquest ordre. Però, no hi va haver consens fins l’any 2010 amb la Copa del Món i
que va lligat al camp de regates. Per tant, es va crear aquesta figura.
En tot cas, els esportistes són els primers que no volen trencar l’equilibri de l’Estany
de Banyoles, cap grup polític, sinó la ciutadania; tots plegats ens ho estimem tant
com perquè sigui així aquest model.
Ja es prendran algunes mesures. Per tant, és evident que no cal presentar una
moció perquè ja es va dir fa un o dos plenaris, i, ja consta en l’acta.
En tot cas, cal dir que el retorn econòmic important no és la prova en sí sinó les
persones que venen aquí a fer una estada, uns mesos abans, i que poden ser de
qualsevol part del món.
Jo crec que la primera cosa que hem de tenir clara és que cada esport és diferent.
S’hi actua individualment o col·lectivament, i, a vegades hi ha canons federatius.
Per tant, tots hi estarem d’acord, fins i tot vostè, que la Ciutat de Banyoles amb la
singularitat que té, l’Estany, els banyolins i banyolines i els mateixos esportistes
han tingut i tindran cura sempre d’aquest equilibri.
Ho he dit i ho dic ara que
aquest és un retorn molt important per la Ciutat Banyoles; i, que Banyoles se la
coneix més per l’Estany i pel que s’hi realitza.”
Resposta del Sr. Joan Luengo:
“Vostè, després de donar voltes amb diferents temes del que estem parlant ara,
dóna a entendre que la CUP i Iniciativa estem en contra de l’esport; després ho
matisa dient que hi estem a favor. Ja hi estem acostumats.
Vostè i l’equip de govern es contradiuen.
Diu, hem de ser clars i transparents.
Això és el que volem. Uns informes que demostrin les dades que esta dient perquè
estem segurs que l’impacte és molt positiu.
Però, vostè com a -senyor dels números-, li agrada que li diguin que
econòmicament l’Ajuntament és viable; sempre gallardeja d’això. Però, en l’esport
sempre s’ha tancat en banda.
En aquest Ple Municipal només s’han posat sobre la taula els números de les proves
esportives del 2013. Per tant, nosaltres el que demanem és saber l’impacte que
tenen totes les proves esportives.
També, li vull demanar que estudiïn aquesta moció.
Per últim, nosaltres no posarem mai en qüestió totes les proves esportives, és
evident que hi ha proves que no són viables com ho pot ser un biblioteca; tot i que
la financem.
I, dues coses.
El projecte de l’esport és de sensibilització no és d’impacte ambiental. És molt
diferent. I, el Consorci de l’Estany, el seu consell polític en què hi podríem estar
representats tots els grups municipals, no s’ha reunit mai, tot i que aquest grup
municipal ho ha demanat; com també sabem que ho han demanat algunes
entitats.”
Rèplica del Sr. Alcalde:
“Ja acabant, doncs, no tinc ni ganes de discutir ni de gallardejar.
Diu hem de ser clars i transparents; diu, que les dades són positives. Per tant, està
clar que les dades són positives.
A mi el que m’agrada és explicar el que fa l’Ajuntament amb els números. I,
sempre he dit que el retorn a la Ciutat és un retorn important.
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Per tant, no es tracta de xulejar sinó que és tracta de buscar qui pot pagar les
competicions. Zero en les competicions més costoses perquè no afecti a cap més
servei de la Corporació.
Al final arribem a un mateix denominador comú; nosaltres fa nou anys que estem
en aquest Consistori i a que a segons qui li han important molt poc les proves
esportives fins a dia d’avui.
Això no podrà dir que no és veritat.”
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció del grup municipal ICV-IdB
per a l’estudi de l’impacte econòmic, social i ambiental dels esdeveniments
esportius i el turisme esportiu a la Ciutat de Banyoles, essent la votació de 9 vots
en contra (grup municipal: Convergència i Unió), 5 abstencions (grup municipal:
Junts per Banyoles) i 3 vots a favor (grups municipals: CUP i ICV-IdB).
El Ple de la Corporació no aprova la Moció.

El Sr. Alcalde
pregunta a fer.

demana als grups municipals si tenen algun prec o alguna

Intervenció.
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
“Ja m’explicarà després del Ple el tema de les proves esportives.
Parlant de l’esport i aprofitant que tenim dues banyolines en els Jocs Olímpics dels
pròxims dies; nosaltres volem demanar si hi haurà algun lloc de seguiment com a
punt de trobada. Com ara a Cal Moliner o a la Sala de Plens.
Aprofitant que tenim un nou Secretari vull demanar a l’Alcalde si iniciarem ara el
tema del defensor de la ciutadania.
I una reflexió. S’acaba el Pla de Barris. El 31 de desembre desapareix.
És veritat que necessitem una nova comissaria i que segur que el nou projecte
generarà dubtes a molts nivells de localització, de finançament, etc. Nosaltres
volem demanar que Banyoles necessita que el Pla de Barris continuï.
Volem demanar a l’equip de govern que fem pactes municipals en els Plens amb
aquelles ciutats que també perdran els plans de barris, per poder-los allargar.
Això permetria continuar alguns projectes socials que tenim engegats. Com també
permetria la discussió de la nova comissaria de la Policia Local.
Nosaltres volem el Pla de Barris, per tant, demanem que truquin a alguna porta.”
Resposta del Sr. Alcalde:
“Sobre el tema del defensor del ciutadà. Amb el Secretari n’hem parlat i esperem
que en el Ple del mes de setembre o d’octubre ho puguem tirar endavant.
Hi ha dues banyolines de naixement en el Jocs Olímpics. Una ahir va quedar
Campiona d’Espanya de 800 metres llisos i l’altra és una triatleta. Potser, és
triatleta per practicar l’esport en aquesta Ciutat.
També hi ha quatre persones del rem que fa molts anys viuen a Banyoles.
Per tant, podem dir que són sis els atletes que s’han preparat per anar als Jocs
Olímpics a Banyoles.
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En tot cas, ens han dit que els del rem no poden desfilar en la cerimònia d’obertura
perquè competeixen l’endemà mateix, però, estarem en contacte amb el Club
Natació Banyoles per com es podria fer.”
El tema del Pla de Barris.
Quant al Pla de Barris, amb el tema de les inversions en carrers i edificis jo crec
que s’acabarà tot a 31 de desembre. L’únic dubte seria si la comissaria s’acabarà o
no.
I si surt el tema d’ocupació tindríem un any més de decalatge.
En la convocatòria de subvencions ens hi presentarem com hem fet en d’altres
anys. Per tant, res fa pensar que no puguem tenir escola d’oficis, etc.
Socialment s’ha fet molta feina. El tema social es més preocupant, però, la
Regidora hi està treballant perquè en el 2017 no canviïn massa coses.
Intervenció del Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la
CUP:
“Tenim tres preguntes i un prec.
Sabem que es va iniciar una campanya per incentivar la recollida d’excrements de
gossos. Volem saber com s’està desenvolupament i a qui va destinada.
Sobre la problemàtica que ens han fet arribar veïns del Barri de la Farga sobre
queixes d’un bar. Volen saber si s’ha fet alguna actuació.
Queixes sobre males olors per part de l’Empresa Gelatines Juncà.
La pregunta
seria si s’ha aplicat l’ordenança d’olors i si ha calgut fer alguna actuació.
I un prec. El prec seria sobre la Comissaria de Policia Local.
Se’ns ha explicat molt bé el projecte que hi ha. Però, nosaltres volem que l’equip
de govern reflexioni sobre la seva ubicació ja que considerem que no se és prou
sensible amb la Farga d’Aram i tot el que representa.
Nosaltres considerem que és un tema de Ciutat i que potser s’haurien de buscar
uns consensos. Per tant, els volíem pregar aquesta reflexió.”
Parla el Sr. Alcalde:
“Jo he de dir que per mi, queixes d’un bar en concret, jo que cada dia em llegeixo
les trucades a la Policia Local, per tant, les queixes que hi ha hagut, doncs, hi ha
hagut queixes en diferents bars de la Ciutat només bàsicament pel tema de sorolls.
I, això ho han resolt tant la Policia Local com els Mossos d’Esquadra.
Per tant, els he de dir que una problemàtica especial que d’altres llocs de la Ciutat
en aquest moment no hi és.”
Resposta del Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor de Via Pública:
“Sobre la campanya de la recollida d’excrements de gossos.
S’han fet uns tríptics que han estat repartits per la Ciutat. I la veritat és que la
gent en aquesta campanya està col·laborant molt bé.
També, per part de l’Ajuntament s’han vigilats alguns llocs de la Ciutat, en
determinats horaris, amb la incidència de la Policia Local.
Per tant, va dirigida a la població en general; perquè es conscienciï, també, que en
parcs infantils, ja que hem tingut algunes queixes, els gossos no molestin de prop a
la mainada.”
Resposta del Sr. Alcalde:
“Quant al tema de les males olors.
He de dir que sempre hi ha alguna època de l’any, que és aquesta, en què és més
evident que en d’altres.
I sempre he dit, contestant-lo, que, accions i no sancions.
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Per tant, quan es detecten males olors el que fem és parlar amb els veïns i parlar
amb l’empresa que saber què pot haver passat.
I en aquests casos l’empresa fa les seves actuacions i hi col·labora en qualsevol
moment.
Per tant, he de dir que des de que fem aquestes comprovacions els episodis han
baixant substancialment.”
Quant a la Comissaria de la Policia Local:
Doncs, reflexions, totes.
El que s’ha buscat des de fa molt de temps és que Banyoles tingui un sol pols de
seguretat.
Per tant, sobre la Farga d’Aram, estic d’acord amb vostès que és un bé molt preuat
i que és una de les més antigues de Catalunya; nosaltres entenem que hem de ser
respectuosos amb el seu manteniment. I, que el que s’ha buscat és que la visual
continuï essent idèntica a la que té ara en aquest moment.”
Intervencions:
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
“Nosaltres volem donar la benvinguda al Secretari. I, esperem treballar
conjuntament.
El nostre grup vol donar la nostra posició i visió amb aquest tema de la Caserna de
la Policia Local.
Encara que només ha sortit de forma tangencial en la Modificació dels Pressupostos
és un tema prou important com per manifestar la nostra posició.
A nosaltres ens sembla que és un equipament que la Ciutat necessita com d’altres
que també necessita i que hauran d’esperar el seu torn, com la biblioteca o algun
altre equipament. Per tant, tot i que és una opció que no compatim no cal repetir
tota aquesta història.
Un altre tema que no compartim. Aquest projecte ha estat fet per un tècnic que
fins fa poc treballava a l’Ajuntament. Des d’un punt de vista ètic no queda prou
net, per tant, a nosaltres ens hauria agradat més una persona externa.
Un altre tema que ja ha sortit. La proximitat a un espai que és molt potent des del
punt de vista del passat industrial a la Ciutat, i que en un futur podria estar inscrit
en el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
I, que encara que es digui que no la Farga d’Aram hi perd perquè se li roba una
visual que es mereixeria.
Nosaltres, no volem entrar en polèmica només manifestem que la nostra posició no
és la de l’equip de govern. Per tant, aquí queda reflectida la nostra posició.”
Sra. Susanna Cros Bahí, Regidora del grup municipal de Junts per
Banyoles:
“Aquest prec té a veure amb la senyalització del Front d’Estany i la zona de la Plaça
de les Rodes.
En un moment s’havia dit que davant de la Pesquera de l’Oficina de Turisme, on hi
ha unes caixes metàl·liques, s’hi col·locarien un panells informatius turístics per
dissimular-les. Encara no s’ha fet.
Per tant, a veure si s’ha previst poder-hi actuar.
D’altra banda. A la zona de les Rodes, el nostre grup està insistint molt, que ara
que s’ha fet la remodelació es pugui dinamitzar.
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Des del Front d’Estany, pregaríem que s’hi col·loquin uns panells amb fotos del
patrimoni que pugui trobar la gent en el centre de manera que atregui als visitants
amb aquest recorregut cap al centre de la Ciutat.”
Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal de
Junts per Banyoles:
“Vull fer un prec.
Uns veïns ens han fet arribar el tema de les voreres al voltant de la central elèctrica
de Can Puig. En els carrers Mestre Mateu i Josep Saderra.
Per veure si es pot incloure en algun pla o si seria possible fer-hi una actuació.”
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per
Banyoles:
“Un prec sobre les obres que s’estant fent al patí de l’Escola Baldiri Reixach.
Volem saber com és que hi torna haver obres ja que n’hi va haver recentment.
Perquè en tan poc temps s’hi torna a intervenir. Si és alguna cosa que no es va
planificar o s’hi fa alguna reparació en aquell àmbit.”
Parla el Sr. Alcalde:
“Vull explicar un posicionament perquè hi ha una cosa que ha dit que em sap greu.
Ho explicaré públicament ja que privadament ja ho he fet.
La ubicació de la Comissaria de la Policia Local estava dins del Pla de Barris i no la
biblioteca. Per tant, la biblioteca s’espera perquè falta una ubicació definitiva. Però
no vull confondre a la gent; no és que no vulguem fer la biblioteca, això no seria
cert.
Aquest Alcalde i aquest equip de govern no hem programat el Pla de Barris; només
l’hem respectat. L’hem respectat perquè hi va haver un equip de govern que en el
seu moment ho va posar en aquest àmbit i ho va fer d’acord amb els veïns. Per
tant, l’any 2005 ells mateixos ho varen treballar i la comissaria hi anava inclosa.
Per tant, no és cert, ho dic amb el millor to possible, que la biblioteca s’esperi per
culpa de la comissaria. I, a més, consta en l’acta en la discussió dels Pressupostos,
dit per vostè i per mi mateix, que si s’havia de fer aquest any es faria.
Per tant, aquesta afirmació no és certa.
I, no cal amagar noms i cognoms, el Sr. Xavier Cornejo, havia estat arquitecte
d’aquest Ajuntament el qual va decidir plegar en un moment determinat.
Ell tenia els contactes i començava a treballar amb els tècnics del Departament
d’Interior. Per tant, hi havia una opció, agafar un arquitecte extern o que ho fes
ell mateix. Hagués estat un projecte molt més costós i d’aquesta manera ens ha
sortit més econòmic. Com, també, era per una premura de temps.
Tot això, jo mateix li vaig explicar molt bé perquè m’ho va manifestar. Com també
que, d’acord amb els serveis tècnics de la Corporació era la persona que ho tenia
més a mà per redactar aquest projecte. Tot i així, arribem just a temps, i, de
qualsevol altra manera no hauríem arribat a temps.
Em sap greu que digui això perquè estem parlant d’una persona que havia estat
treballant en aquesta Casa i que ara treballa a Banyoles.
Per tant, aquesta és l’explicació que li vaig donar en el seu moment, que és una
explicació transparent, neta i clara.
Jo no en dubto que la Farga d’Aram sigui un espai potent.
En tot cas, la farga no
es veurà des de cap visual perquè està en el subterrani; i el que hi ha a sobre és
un molí paperer que es va restaurar quan s’hi varen fer obres i es va poder rescatar
l’edifici i fer-lo com és ara. Això va ser l’any 2008, 2010.
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Fa uns mesos hi vaig estar amb el Director del Museu de la Ciència i la Indústria de
Catalunya per si es podia establir alguna col·laboració en aquest sentit.
Per tant, a nosaltres no se’ns podrà acusar ni dels valors ni del respecte ni de les
ganes que la Farga d’Aram pugui reeixir. D’això no se’ns podrà acusar que les
coses no siguin així.
I sobre les comportes que hi ha a la dreta de l’Estany, al costat de l’Oficina de
Turisme, que han d’anar recobertes i hi ha d’haver un planell. S’està fent, per tant,
en pocs mesos ho tindrem allà.
Pel que fa a les voreres dels Carrers Mestre Mateu i Josep Saderra. Mirarem si hi
són en el Pla de Voreres, i, si no hi són, la Brigada Municipal s’ho mirarà.
Probablement hi siguin.
Les obres del pati de l’Escola de la Vila. Allà s’hi va fer una obra important.
Una part era de formigó i una part de sauló.
El motiu és que a tot al voltant hi havia una tela que al final s’ha malmès. Ara el
que s’hi fa és enfonsar més aquesta tela i tornar a posar terra a sobre.
Aquest és el motiu d’aquesta obra.”
Rèplica de la Sra. Roser Masgrau:
“En la meva intervenció anterior no volia polemitzar sinó que només volia exposar
la nostra posició, que no és la mateixa que la de vostès. Encara que podem
entendre les seves raons, també, hi ha d’altres raons que per a nosaltres també
són importants.
I, el tema de la biblioteca l’he posat com a exemple, com a coses que queden
enrere, però no he volgut dir, ni que estigui en la mateixa alçada ni que s’hagi de
fer.
Quan parlem de la Farga d’Aram volem dir que en el catàleg de protecció en forma
part tot l’edifici. Per tant, el que hem de preservar és tot l’espai. Nosaltres tenim
una visió més amplia de tot el conjunt, per això que aquest projecte no l’ajuda, sinó
que el minimitza.
Dit això, el nostre grup creu que vostès ho han de tirar endavant i fer el que els
sembli més adient.”
Resposta del Sr. Alcalde:
“Està clar que la comissaria té el finançament des de l’any 2005 i la biblioteca n’és
un altre.
Per tant, tot això és segons com s’interpreta.
La biblioteca és farà quan neixi el pla de biblioteques de la Generalitat i que
esperem que sigui en el pressupost per al 2017.
Això no està a les mans de vostès ni de nosaltres. Per tant, hem d’esperar trobar
una ubicació, parlar-ne de manera conjunta i poder fer aquest altre equipament.
I hem de dir que la inversió per a la Farga d’Aram ha estat continuada. També,
hem de dir que és l’única farga que té una bassa de 1.300 m3 d’aigua, que s’ha
arranjat i s’ha omplert. Per tant, quan hi passes la visual que té amb l’aigua queda
bé.
Tot això si ho hem fet és perquè compartim, permeti’m dir-ho, la visió de la Farga
d’Aram en aquest sentit.”
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El Sr. Alcalde aixeca la sessió i els dóna les gràcies.
Ple Ordinari del mes de setembre.”

I els diu: “bon estiu i fins el

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 9
del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,

El Secretari,
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