
 
 
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 26 

DE FEBRER DE 2018 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 26 de febrer 

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., 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, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 

 

Intervenció del Sr. Alcalde, dóna la bona tarda a tothom. I diu anem a començar 

aquesta sessió plenària ordinària del mes de febrer. Però abans es lliura  als 

Regidors/es, el llibre El Costumari Banyolí, presentat divendres dia 23 de febrer, 

per tal que en tinguin un exemplar.  

 

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: 

 

 

PRESIDÈNCIA 

 

 

1.1.- Aprovació de l'acta de Ple Ordinari de 29 de gener de 2018. 

 

Acta de Ple del dia 29 de gener de 2018, d’acord amb l’article 28 del Reglament 

Orgànic Municipal, sobre actes del Ple Corporatiu. S’aprova per unanimitat. 

 

1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l'Alcaldia del 22 de 

gener al 17 de febrer de 2018. 

 

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

corresponen del núm. 2018.328 de 22 de gener de 2018, al núm. 2018.697, de 17 

de febrer de 2018, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 

 

Sr. Alcalde, comenta que quedava respondre una pregunta d’una resolució del 

mes de gener, que va ser contestada. 

 



 
 
 

 

Sr. Joan Luengo, 

 

Manifesta que caldria que els ciutadans coneguessin en quin estat es troben les 

queixes que presenten, ( El Sr. Luengo no tenia el micròfon obert i no es pot sentir 

el que ha dit ) .  

L’espai de la Draga, on  s’hi havia de construir un hotel, sabem que s’ha arribat a 

un acord per fer-hi un pàrquing. L’acord és el que és, i ens preocupa perquè en cap 

lloc posa que el propietari ha de fer les voreres d’aquest espai, les quals les 

considerem oportunes per tal de donar continuïtat a tot l’espai. I ens preocupa que 

no s’hagi posat dins l’acord. I ens agradaria saber com ho faran perquè es 

compleixi.  

 

Sr. Alcalde,  

 

Dues coses ben diferents pel que fa al tema, una és l’obligatorietat de fer la vorera 

quan s’urbanitzi, i l’altra és el tema que es pugui fer una cessió per fer-hi un 

aparcament. No ens ha tirat a terra res, perquè jo mateix els vaig informar a la 

Comissió Informativa i el conveni està signat, però no fet públic, es farà 

l’arranjament pertinent. L’obligatorietat de la vorera es farà tant punt es faci la 

urbanització, el que sí que hem dit a la propietat és que a mesura que es pogués, 

es vagin avançant en fer la vorera, i és probable que així sigui. El que hem d’agrair, 

és que hi hagi la voluntat de deixar-ho i que es pugui fer aquesta cessió.  

 

Sr. Joan Luengo, 

 

Manifesta el desacord del seu grup. Tot i que es donarà una utilitat i per donar una 

continuïtat a la vorera de tot aquest espai, creiem que en aquest acord s’hauria 

d’haver exigit fer la vorera o un trosset petit perquè milloraria i dignificaria l’espai.  

 

Sr. Alcalde,  

 

Puc estar d’acord i no pot ser d’altre manera, perquè sinó ens estaríem enganyant i 

voldria dir que no volem que s’hi pugui aparcar, per tant, el que volem és que s’hi 

pugui aparcar i després fer el tema de la vorera. En tot cas crec que no serà un 

tema difícil de solucionar.  

 

Sra. Roser Masgrau, 

 

Bona nit a tothom, el Decret que fa referència als horaris i llocs dels casaments 

civils, vam tenir una reunió en la que en vam parlar, i vaig entendre que se’ns 

passaria el redactat final, però ja l’hem vist en el llibre dels decrets. És una 

reivindicació perquè ens hagués agradat veure el redactat final, abans de fer-lo 

efectiu.  

 

Sr. Alcalde,  

 

Demana disculpes, perquè va entendre que a la reunió de la Junta de Portaveus, va 

quedar clar que es tirava endavant. Alhora, comenta que si  s’hagués de fer alguna 

modificació estarien disposats a fer-ho.  

 

 

 

 



 
 
 

 

Sra. Masgrau,  

 

Comenta que es va quedar que es faria arribar l’esborrany dels Decrets a tots els 

grups. 

 

Sr. Alcalde,  

 

D’acord que cap problema que es farà arribar el contingut del Decrets i si hi hagués 

alguna consideració es modificaria sense cap problema.  

La qüestió era posar una mica d’ordre en els casaments civils, en horaris, en llocs, 

espais, etc. Fins i tot buscar l’excepcionalitat per a la gent empadronada a la ciutat. 

Però si cal modificar alguna cosa es pot fer.  

 

Sra. Masgrau,  

  

Bàsicament era una qüestió de forma. 

 

Sr. Alcalde, 

 

No vaig signar el Decret, fins després de la Comissió Informativa, ho poden 

comprovar, en tot cas ens va semblar que havíem quedat així de tirar-lo endavant, 

però sinó és així cap problema canviarem el que faci falta.  

 

1.3.- Donar compte de l'informe d'avaluació 4t. trimestre. 

 

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

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

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

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

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

 

Atès que la informació del 4T. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici de 

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

ens dependent d’aquest Ajuntament, ha estat tramesa amb data 31 de gener de 

2018. 

 

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 4t. Trimestre de 

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

 

 

 Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 

  

El Ple es dóna per assabentat.  

 

1.4.- Donar compte de l'informe de Morositat 4t trimestre. 

 

Us comunico que el Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia 26 de febrer de 

2018, adoptà, entre d’altres, el següent acord: 

 



 
 
 

 

DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE 

2017. 

 

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

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

operacions comercials. 

 

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

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

següent informe : 

 

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

pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 

 

ES PROPOSA : 

 

Donar compte de l’informe corresponent al 4t trimestre de 2017, elaborat pel 

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

de lluita contra la morositat. 

 

El Ple es dóna per assabentat. 

 

1.5.- Donar compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local de 09  

d’octubre de 2017 i 29 de gener de 2018 d’atorgament de compatibilitat. 

 

 Per acord de la Junta de Govern local de la Corporació de data 9 d’octubre de 

2017, es va aprovar el següent: 

 

“Primer.- Reconèixer i autoritzar a la Sra. D. C. V. la compatibilitat de la seva feina 

com a Arquitecta municipal en aquesta Administració local amb l’activitat en el 

sector privat, condicionada a: 

 

1.- Que l’activitat privada es desenvolupi fora del terme municipal de Banyoles. 

2.- Que els projectes i activitats que realitzi no tinguin relació directa amb les que 

desenvolupa en el seu lloc de treball com a arquitecta municipal. 

3.- Que l’activitat privada no requereixi la coincidència horària o la presència física 

de la interessada respecte a la que té atribuïda a l’Ajuntament. Per tant, s’ha de 

desenvolupar fora de l’horari que té assignat a l’Ajuntament de Banyoles.  

4.- Incompatibilitat amb realització d’activitat privades en els assumptes en què 

intervingui o hagi intervingut en els darrers dos anys o en les que hagi de intervenir 

per raó del lloc públic. 

 

Segon.- Comunicar a la interessada que el  reconeixement de compatibilitat no pot 

modificar la seva jornada de treball ni el seu l’horari laboral i restarà 

automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o 

de modificació de les condicions de treball, així mateix l’autorització de la 

compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i horaris en 

els llocs de caràcter públic.  

 

Tercer.- Donar compte al ple de l’adopció de l’acord en la primera sessió que es 

celebri.” 

 



 
 
 

 

També per acord de la Junta de Govern local de la Corporació de data 9 d’octubre 

de 2017, es va aprovar: 

 

“Primer.- Reconèixer i autoritzar a la Sra. S. C. E. la compatibilitat de la seva feina 

com a Arquitecta municipal en aquesta Administració local amb  l’activitat en el 

sector privat, condicionada a: 

 

1.- Que l’activitat privada es desenvolupi fora del terme municipal de Banyoles. 

2.- Que els projectes i activitats que realitzi no tinguin relació directa amb les que 

desenvolupa en el seu lloc de treball com a arquitecta municipal. 

3.- Que l’activitat privada no requereixi la coincidència horària o la presència física 

de la interessada respecte a la que té atribuïda a l’Ajuntament. Per tant, s’ha de 

desenvolupar fora de l’horari que té assignat a l’Ajuntament de Banyoles.  

4.- Incompatibilitat amb realització d’activitat privades en els assumptes en què 

intervingui o hagi intervingut en els darrers dos anys o en les que hagi de intervenir 

per raó del lloc públic. 

 

Segon.- Comunicar a la interessada que el  reconeixement de compatibilitat no pot 

modificar la seva jornada de treball ni el seu l’horari laboral i restarà 

automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o 

de modificació de les condicions de treball, així mateix l’autorització de la 

compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i horaris en 

els llocs de caràcter públic.  

 

Tercer.- Donar compte al ple de l’adopció de l’acord en la primera sessió que es 

celebri”. 

 

I per acord de la Junta de Govern local de la Corporació de data 29 de gener de 

2018, es va aprovar: 

 

“Primer.- Declarar l’excepció d’interès públic perquè la Sra. P. D. J. pugui exercir les 

tasques de comptabilitat del Consorci de l’Estany. 

 

Segon.- Reconèixer i autoritzar a la Sra. P. D. J. la compatibilitat de l’activitat de 

Funcionària de l’Ajuntament de Banyoles, Gestora administrativa, adscrita a l’ Àrea 

de Serveis Econòmics, amb l’exercici de les tasques de comptabilitat del Consorci 

de l’Estany, condicionada a: 

 

 Que les remuneracions que percebi la Sra. D. en el segon lloc de 

treball no superin les retribucions màximes establertes en la LPGE 

per la càrrec de Director General i tampoc pot superar la retribució 

que li correspon a l’activitat principal incrementada en un 40%.   

 Les pagues extraordinàries únicament es poden percebre en un dels 

dos llocs de treball. 

 La declaració de la compatibilitat no pot modificar la jornada de 

treball ni l’horari de l’interessat, i restarà automàticament sense 

efecte en cas de canvi de lloc en el sector o de modificacions de les 

condicions de treball. 

 L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte 

compliment de la jornada i horari en els llocs de caràcter públic. 

 

Tercer.- Comunicar a la interessada que el  reconeixement de compatibilitat no pot 

modificar la seva jornada de treball ni l’horari, i restarà automàticament sense 



 
 
 

 

efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les 

condicions de treball, així mateix l’autorització de la compatibilitat està 

condicionada a l’estricte compliment de la jornada i horaris en els llocs de caràcter 

públic.  

 

Quart.- Donar compte al ple de l’adopció de l’acord en la primera sessió que es 

celebri.” 

 

Sr. Alcalde,  

 

Comenta que es necessita, pels dos consorcis perquè hi ha d’haver un contracte a 

part, per això s’ha fet així.  

 

El Ple es dóna per assabentat. 

 

Sr. Secretari,  

 

Comenta que abans hi ha d’haver la incorporació del tema de Donar compte del 

Decret 992, d’incorporació de Romanents. El ser només de donar compte, és millor 

incorporar-lo en aquest punt.  

 

S’incorpora el següent tema :  

 

1.6 .- Donar compte del Decret núm DEC 992, d’incorporació de romanents 

al pressupost municipal de l’exercici 2018.  

 

Sr. Alcalde,  

 

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia, un cop preparat per Intervenció i signat el 

divendres passat, hem cregut que és bo poder-ne donar compta de la incorporació 

de Romanents per valor d’1.486.747,16€, que són crèdits que no són fons propis, 

sinó que procedeixen d’endeutament o subvencions que havíem incorporat en el 

pressupost de l’any passat i que són obres que estaven en procés d’adjudicació o 

que no s’haguessin acabat. L’import és elevat perquè hi ha la redacció del POUM, 

que estava contractat i no pagat i té un cost de 200.000 €, també hi havia els 

300.000€ del  projecte del Museu, era de crèdit i ara aniran al projecte del Museu, 

que sinó s’executa modificarem crèdit. La liquidació no està tancada, quan ho 

estigui en donarem deguda compte, però ho explicaré abans del plenari, quan 

s’hagi signat el Decret de tancament, que serà abans del dia 28 de febrer.  

 

Dóna les gràcies al Sr. Secretari, i comenta que ho pensava fer més tard, però ja 

està fet.  

 

El Ple es dóna per assabentat. 

 

1.7.- Modificació de crèdit núm.  8/2018 per transferències entre partides. 

 

Vist l’Informe/proposta de modificació de crèdit, per transferències entre partides, 

de l’àrea Serveis a les Persones, en relació a la necessitat de redistribuir el crèdit 

consignat entre partides del Pressupost de l’exercici de 2018. 

 



 
 
 

 

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 al Ple, l’adopció dels 

següents acords :   

 

Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 8/2018, 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 

següent quadre: 

 

Org

. Prog. 

Econom

.   ALTES BAIXES 

44 

2310

0 48961 

Acció social. Conveni  ACAPS- 

Projecte colònies infants 

sahrauís “Vacances en pau” 

2018 700,00  

44 

2310

0 48948 

Acció social. Conveni Casal de la 

Gent Gran 1.000,00  

43 

2310

5 48954 

Joventut. Subv. Assoc. Young 

Life 2.000,00  

42 

3200

0 48965 

Educació Transf. Ampa Institut 

Pla Estany 2.412,00  

42 

3200

0 48967 

Educació. Transf. Ampa Institut 

Pere Alsius 2.412,00  

44 

2310

3 21200 

Casals de barris. Rep. Conserv. 

I mant. Edificis  -200,00 

44 

2310

0 48950 

Acció Social. Subv. AV  Barri de 

la Farga  -2.500,00 

44 

2310

0 48958 

Acció social. Subv. Ass. 

Gironina de Sords  -1.000,00 

42 

3200

0 48965 Educació. Transf. IES Pla Estany  -2.412,00 

42 

3200

0 48967 

Educació. Transf. IES Pere 

Alsius  -2.412,00 

      

TOTAL MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS 8.524,00 8.524,00 

 

 

Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, 

prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es 

presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords 

provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es 

procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides 

per capítols. 

  

Sr. Alcalde,  

 

És una transferència entre partides, que és de 8.524€, són dos dels temes 

d’ensenyament, que es feien unes transferències als IES Pla de l’Estany i Pere 

Alsius, de 2.412€, i ara es farà a les AMPAS, perquè ho han demanat.  



 
 
 

 

Amb l’Associació Gironina de sords, s’havia fet un conveni de 800€, hi un error de 

transcripció hi posava 1.800€, es treuen els 1000€ i s’incorporen al Casal de la 

Gent Gran. A Acció Social del Barri de la Farga, hi havia 2.500€ més 200€ de 

manteniment d’edificis, aquests s’incorporen a l’Associació Young Life, i al projecte 

ACAPS- Projecte infantil de colònies saharauis “Vacances en Pau”, 2018. Són 

aquests 8524,00€, és el quadre que vostès tenen davant.  

 

Sra. Alexandra Pazos,  

 

Bon vespre a Tothom. Explico el sentit del nostre vot, i amb coherència amb el que 

van votar el pressupost, votarem en contra.  

 

Sr. Alcalde,  

 

D’acord. Es passa a la votació . 

 

Resultat de la votació: Modificació de crèdit núm. 8/2018 per 

transferències entre partides:  9 vots a favor (grup municipal CiU), 6 

abstencions (Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 vots en contra (grup 

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

 

  

1.8.- Extinció de la Concessió Demanial d'ús comú especial de la via pública 

del Municipi de Banyoles, per a l'explotació d'una activitat econòmica de 

tren turístic. 

 

Vist l’escrit presentat en data 7 de febrer de 2018  per la UTE formada per M. R. R. 

i Transports Elèctrics Interurbans SA., en el qual demana l’extinció de la concessió 

demanial d’ús comú especial de la via pública del municipi de Banyoles per a 

l’explotació d’una activitat econòmica de tren turístic adjudicada per acord de la 

Junta de Govern Local de data 16 de juny de 2014, i exposa que l’explotació de 

l’activitat econòmica en les condicions del cànon previstes en el plec de condicions 

han generat pèrdues successives en l’explotació del tren turístic, amb el benentès 

de continuar explotant l’activitat fins a una nova adjudicació. 

 

La Junta de Govern Local en data 16 de juny de 2014 va adjudicar la concessió 

demanial d’ús comú especial de la via pública del municipi de Banyoles per a 

l’explotació d’una activitat econòmica de tren turístic a favor de la UTE formada per 

M. R. R. i Transports Elèctrics Interurbans SA amb una durada prevista de 10 anys. 

El cànon anual consistirà en posar a disposició de l’Ajuntament la quantitat de 1600 

tiquets de viatge gratuïts per a activitats de la Guia de Recursos Educatius 

Municipals. 

 

Atès que en la documentació aportada per la societat concessionària es constaten 

pèrdues derivades de l’explotació de l’activitat des dels seus inicis, derivades en 

part pel cànon previst en el plec de clàusules de la concessió. 

 

La clàusula 15 del plec de clàusules de  la concessió demanial d’ús comú especial 

de la via pública del municipi de Banyoles per a l’explotació d’una activitat 

econòmica de tren turístic preveu la possibilitat d’extingir la concessió per mutu 

acord entre l’Ajuntament i el concessionari. 

 



 
 
 

 

L’article 100 e) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 

administracions públiques preveu la possibilitat, entre d’altres, d’extingir les 

autoritzacions i concessions demanials per mutu acord. 

 

Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació que consta a l’expedient. 

 

Vistos els articles 52-2 n) 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, 66 del 

Reglament de patrimoni dels ens locals i 4 del plec de clàusules que regeix la 

concessió. 

 

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

 

Primer. Acordar l’extinció de la concessió demanial d’ús comú especial de la via 

pública del municipi de Banyoles per a l’explotació d’una activitat econòmica de tren 

turístic adjudicada per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juny de 

2014,  a la UTE formada per M. R. R. i Transports Elèctrics Interurbans SA, NIF 

U55207211. 

 

Segon. Indicar que d’acord amb la concessionària, aquesta seguirà explotant 

l’activitat econòmica del servei de tren turístic fins a l’adjudicació la concessió d’una 

nova autorització, per un període màxim de 6 mesos.  

 

Tercer. Delegar a l’Alcaldia l’adopció dels acords de rescissió i liquidació de l’actual 

concessió en la data que es faci efectiva, així com la devolució, si s’escau de la 

garantia. 

 

Quart. Comunicar aquest acord al servei de promoció econòmica de l’Ajuntament, 

àrea de serveis econòmics i a l’àrea de territori. 

 

Cinquè. Notificar l’acord a la concessionària UTE formada per M. R. R. i Transports 

Elèctrics Interurbans SA.  

 

Sr. Alcalde,  

 

Faig una petita explicació, però vostès la saben perquè ho vaig explicar a la 

Comissió Informativa, i és que la Concessió que es va fer, no és del Tren, sinó és 

per poder utilitzar la via pública per a tal efecte. El trenet és privat, i hi havia un 

cànon. La Concessionària ha entregat l’estat econòmic dels tres últims exercicis, els 

quals han tancat tots en negatiu, i les condicions del cànon previstes en el plec, han 

generat pèrdues successives. Varen demanar una modificació del contracte, el qual 

no ha estat possible, perquè a les bases d’adjudicació, es proposava un cànon. No 

sabem si s’hagués tret el cànon s’hauria presentat algú més, en base això, pensem 

que  la millor manera era que la concessionària actual, renunciés a la concessió i 

d’aquesta manera, l’Ajuntament, pot tornar a treure la concessió, bé sigui amb 

cànon o sense i amb les característiques que es vulgui. Per tant, ells renuncien a la 

concessió, i tenim 6 mesos per prendre la decisió en aquest sentit. Els mantindrem 

puntualment informats. Estem parlant d’uns imports de 3000€ o 4000€. I si que és 

veritat que el dèficit hi era anys rere anys, ens han demanat no voler deixar de 

prestar el servei, però que es tingués aquesta consideració. Han entrat un escrit 

demanant  si  amb 6 mesos es podria fer aquesta nova concessió . 

 

 



 
 
 

 

Sra. Alexandra Pazos,   

 

Nosaltres votarem en contra, perquè no veiem clar els motius que poden portar en 

consideració el cànon . 

 

 

 

Sr. Alcalde,  

 

Vostès no poden veure clar, però hi ha una cosa molt clara, que intentaré explicar-li 

amb tres o quatre paraules, o replantegem o ens quedem sense trenet, i hem de 

decidir el que volem per a la ciutat, que no hi hagi trenet i ho veiem clar o intentar 

veure-ho clar i que hi hagi trenet. La solució és que perquè hi pugui haver-hi 

trenet, hem de deixar enrere aquesta concessió. També podríem no treure la 

concessió i que no hi hagués trenet, però si pensem que el trenet té utilitat, hem de 

tornar a treure una altre concessió. No hi ha cap més explicació.  

 

Sra. Alexandra Pazos,  

 

Només puc dir que no  veiem clar, i no veiem com pot afectar als usuaris que 

utilitzen el trenet gratuïtament, com les escoles i altres. Quan surti la nova 

concessió en parlem, però votarem en contra per aquests motius. 

 

Sra. Roser Masgrau,  

 

Nosaltres sí que votarem a favor de la finalització de la concessió. Però voldríem 

afegir que les raons que ens trobem amb aquest trenet, potser seria el moment de 

replantejar que aquest servei l’assumís el propi Ajuntament. Això permetria fer uns 

itineraris d’acord amb les necessitats dels col·lectius, del comerç, etc.,per tant, hi 

hauria un control més eficaç i més al servei de la ciutat. Creiem que és un servei 

molt important. I tampoc no és un cost excessiu, per això ens sembla que es podria 

canalitzar per la modalitat de gestió municipal.  

 

Sr. Alcalde,  

 

Ja sap que no som partidaris en aquest sentit i no ens posarem d’acord. Però estem 

d’acord amb un tema, crec que si l’Ajuntament compra el trenet, i el cap d’uns 

anys, hi posa uns funcionaris, pels dissabtes i diumenges, crec que el dèficit seria 

molt més gran del que hi ha ara. El que sí que estic d’acord, és que seria bo que el 

trenet pugui continuar. Si s’hagués de comprar el trenet tindria un cost a més 

caldria posar-hi els mitjans necessària per poder-lo fer anar, per això ens sembla 

que si es tracta d’un cànon de 3000 o 4000 €, és molt més econòmic que comprar 

el trenet i posar a les persones per tal de fer-lo anar, per tant farem economia 

d’escala.  

 

Sra. Masgrau,  

 

És discutible, i podria canalitzar a través de l’Associació de Comerciants, o alguna 

altre manera. Per això la nostra suggerència, és que es pugui estudiar aquesta via.   

 

Sr. Alcalde,   

 

D’acord, ho mirarem.  



 
 
 

 

 

Resultat de la votació: Extinció de la Concessió Demanial d'ús comú 

especial de la via pública del Municipi de Banyoles, per a l'explotació d'una 

activitat econòmica de tren turístic. 14 vots a favor (grups municipals CiU, 

Junts per Banyoles), 2 vots en contra (grup municipal CUP), i 1 abstenció 

(grup municipal ICV-IdB). S’aprova per majoria absoluta.  

 

2.0.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

 

2.1.- Aprovació inicial de la modificació puntual del TR del PGOU al sector 

"Can Vinardell" del veïnat de Puigpalter, presentat per el Sr. F. V. i V. 

 

Atès que, en  data 29 de novembre de 2013 (RGE 13763), el Sr. F. V. V. presenta 

el Pla especial urbanístic per a la implantació d’una planta de transferència de 

residus, residus de construcció i de restes vegetals en uns terrenys emplaçats en el 

Paratge de Can Vinardell, del municipi de Banyoles.  

 

Atès que, d’acord amb el procediment d’avaluació ambiental establert, en data de 

20 de febrer de 2014, el promotor presenta a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental de Girona (OTAAG), la documentació de l’avanç del Pla especial 

urbanístic per a la construcció d’una planta de transferència de residus al paratge 

de Can Vinardell.  

 

Atès que l’OTAAG, en informe de data 7 de maig de 2014, fa una valoració 

ambiental de la proposta, en la qual informa favorablement la ubicació adoptada i 

afegeix una sèrie de determinacions que s’hauran de tenir en compte en el ISA i en 

el Pla especial. En el tràmit de les consultes efectuades per l’OTAAG a les 

administracions afectades i públic interessat, han emès informe l’Agència de 

Residus de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal del Pla de 

l’Estany, les quals han informat una sèrie de consideracions que també s’hauran de 

tenir en compte en el ISA i en el Pla especial. 

 

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 6 de maig de 

2014, davant l’avanç del Pla especial, emet acord amb la següent observació: “Al 

tractar-se d’una infraestructura no prevista pel planejament general i que té la 

consideració de sistema general, caldrà o bé tramitar una modificació del 

planejament general o bé plantejar-ho com a Pla especial urbanístic 

autònom, el qual haurà de qualificar com a sistema urbanístic general els terrenys 

vinculats a la infraestructura que ordena i haurà d’establir les altres determinacions 

necessàries per a llur funcionament adequat, d’acord amb l’article 69.2 de la Llei 

d’urbanisme”. 

 

Atès que el promotor presenta una proposa una modificació del Text refós del Pla 

General d’Ordenació Urbana de Banyoles per tal de qualificar com a sistema 

urbanístic general els terrenys vinculats a la infraestructura. 

 

Atès que en compliment de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’Avaluació ambiental de 

plans i programes, es tramet als Serveis Territorials a Girona del Departament de 

Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental 

estratègica simplificada de la “Modificació del TRPGOU al sector Paratge de Can 

Vinardell, veïnat de Puigpalter 

Vist que en data 10 d’octubre de 2017 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental de Girona emet informe ambiental estratègic, en el sentit que  la 



 
 
 

 

Modificació de Pla General no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental 

estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, 

amb una sèrie de condicions. 

Vista la proposa de modificació del Text refós del Pla general d’ordenació urbana de 

Banyoles, que té per objecte assignar al sistema d’infraestructures (S), regulat a 

l’art. 39 del Text refós del Pla General d‘Ordenació Urbana de Banyoles, uns 

terrenys de 13.672 m2 de superfície, emplaçats al Paratge de Can Vinardell, per a 

permetre la futura implantació d’una planta de transferència de residus no 

perillosos, una vegada s’hagi aprovat el corresponent pla especial urbanístic. 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal i la Cap del Departament d’Urbanisme 

en data 9 de febrer de 2018, obrant a l’expedient. 

 

Vist l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificada per la Llei 3/2012, del 22 de 

febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que preveu que el plans 

d’ordenació urbanística municipal es poden modificar per introduir canvis en les 

seves determinacions sempre que no comportin la seva revisió en els termes de 

l’art. 95 i que la tramitació de les modificacions s’haurà de subjectar al mateix 

procediment que la seva formació.  

 

Vist l’article 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificada per la Llei 3/2012, del 

22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que preveu que si 

bé la iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de 

modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti, l’Ajuntament 

pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les.  

 

Atès que l’adopció del present acord en matèria d’aprovació de planejament 

urbanístic és competència del Ple, d’acord amb els articles 22.2 c) i 47.2 ll) de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local i els articles 53.2 c) i 

114.3 K) 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. 

 

Per tot l’anterior, el Ple adopta els següents acords :  

 

PRIMER.- ASSUMIR LA INICIATIVA PÚBLICA, d'acord amb l'article 101.3 

TRLUC, i APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del TR del PGOU al 

sector “Paratge de Can Vinardell”,  del Veïnat de Puigpalter, redactada per 

l’arquitecte J. V. M. de ARESTA, STUDI D’ARQUITECTURA I URBANISME SLP, 

d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i la Cap del Departament 

d’Urbanisme en data 9 de febrer de 2018, obrant a l’expedient.. 

 

El Pla Especial que caldrà redactar per a l’execució de l’actuació, haurà d’incorporar 

les següents condicions establertes a l’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció 

i Avaluació Ambiental de Girona, de data 10/10/2017: 

a) El desenvolupament de la Modificació ha de garantir la conservació de la 

vegetació forestal arbrada, plantada o espontània, que s’estén pels límits 

oest, nord i est de la parcel·la. 



 
 
 

 

b) En el mateix sentit, els projectes que desenvolupin la Modificació hauran 

d’adoptar les mesures necessàries per garantir la correcta inserció en el 

paisatge amb l’objecte de la protecció de l’entorn rural on s’inseriran les 

noves instal·lacions. 

 

SEGON.- DISPOSAR sotmetre la referida aprovació inicial A INFORMACIÓ 

PUBLICA d’un mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la seu 

electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, tot sol·licitant, simultàniament, informe 

als Organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 

d’emetre en el termini  de 1 mes. 

TERCER.- SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC 

l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 

rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació 

d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes 

per la legislació sectorial, en l’àmbit objecte de la  Modificació Puntual del  Text 

refós del Pla General d’Ordenació Urbana, quan les noves determinacions comportin 

una modificació del règim urbanístic, d’acord amb el plànol de delimitació que 

s’acompanya.  

 

No obstant l’anterior, d’acord el que disposa  l’article 102.4 del Decret 305/2006, 

de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran 

atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles 

amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per 

la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou 

planejament, una vegada definitivament aprovat. 

 

Sr. Albert Tubert. 

 

Es tracta d’una infraestructura que no estava prevista en el Pla General, i ens 

veiem obligats a fer aquesta modificació del Pla General, i fer el canvi cap a sistema 

urbanístic general, per donar lloc a la planta de transferència que han demanat.  

 

Sr. Joan Luengo, 

 

El nostre grup votarà a favor de la modificació inicial, a l’espera de tots els informes 

que ha detallat el Sr. Secretari, i deixant molt clar que es troba al costat d’un 

terreny de domini públic, però que és una parcel·la particular, que es farà d’ús 

industrial particular, per tant, aquest Pla especial, el que fa és facilitar que aquest 

privat, pugui desenvolupar un servei que, el cap i a la fi, serà públic, ja que les 

escombraries són un servei públic. Per tant, el nostre vot serà favorable, ja que ens 

sembla una bona idea, és veritat que reduirà costos pel que fa a la gestió de 

residus. Ara que estem en pla d’ordenació urbanística, cal que es pensi en un  

futur, en un centre de tractament de residus. És una cosa molt més complexa i 

molt més gran, i no és una cosa que només afecta al Pla de l’Estany, potser 

hauríem de compartir-ho amb la Garrotxa o amb el Gironès, és una idea a llarg 

termini que hauríem d’anar discutint. Com he dit el nostre vot serà favorable.  

 

Sr. Alcalde, 

 

Gràcies Sr. Luengo. Només dir-li que estem amatents amb aquest tema, dir-li que 

des del Consell d’Alcaldes, juntament amb la Junta de Residus de Catalunya, el que 



 
 
 

 

ens queda clar, és que només com a comarca del Pla de l’Estany, no podríem tenir 

una planta de tractament, i el més probable és que ens toqui anar a la Garrotxa, en 

cas que s’acabi construint-la, i sembla que tot està encarrilat perquè sigui així, i, 

per tant, ens tocaria fer-ho Garrotxa i el Pla de l’Estany. I anat més enllà, es podria 

compartir el final dels dos abocadors, és una qüestió que s’està parlant. I com a 

informació, sàpiga que aquest tema s’està tractant en el Consell Comarcal sobretot  

en els Consells d’Alcaldes, per mirar quina és la millor solució. És un tema que 

portem tractant-lo fa uns dos anys, però que finalment s’haurà de solucionar i 

esperem que sigui aviat. Sinó, ens tocaria anar a la planta de Campdorà. Però 

pensem que entre la Garrotxa i Pla de l’Estany, hi hauria prou massa perquè es 

pugui fer la planta. En canvi, a la Garrotxa els tocaria anar a la planta de Ripoll-Vic, 

que comparteixen, i si es fa aquesta, ens podria tocar anar-hi. Però que sàpiga que 

s’està tramitant.  

 

Sr. Non Casadevall, 

 

El nostre grup votarà en contra, perquè no compartim el model de gestió de 

residus. Entenem que és una continuació del que hi ha. I premiem a l’equip de 

Govern, a fer una aposta, perquè la recollida de deixalles  es faci porta a porta, que 

també s’està tractant en el Consell d’Alcaldes, i entenem que és un sistema que 

s’ha d’implantar i de capitalitzar a Banyoles i a tota la Comarca. Entenem que això 

és cap on s’ha d’anar, i que aquesta planta de transferència que s’està parlant de 

compartir amb la Garrotxa, no és a la línia on s’ha d’anar. D’altra banda, felicitem 

als municipis veïns, que estan treballant en aquesta línia, que és cap on s’ha 

d’anar, i creiem que és el model, perquè és l’únic que ens assegura un augment en 

la separació de deixalles i la forma per a reduir l’impacte.  

 

Sr. Alcalde, 

 

Si llegim bé la documentació adjunta, veurem que una cosa no està renyida amb 

l’altra, per tant la planta de tractament de residus, és absolutament necessària. Dit 

això el tema del model porta a porta, és un bon model no el discutiré, ni m’hi 

posaré, i no faré cap comentari dolent, i desitjo que, tant a Porqueres, com a 

Camós, funcioni bé, i sé que hi posen tot l’esforç perquè així sigui. Encara aquest 

matí, hem estat amb l’Alcalde, i n’hem estat parlant. Els auguro que tinguin molt 

d’èxit i un bon futur en aquest sentit. A la nostra ciutat,  en aquest moment, és 

molt més complicat,  no dic que seria òptim poder-hi arribar, però recordo que 

encara estem lluitant perquè la gent tiri les deixalles on toca, en el seu lloc i a 

dintre el contenidor. Fa pocs dies encara ho vaig haver de dir, perquè haver de 

posar càmeres perquè la gent no posa les escombraries en el contenidor, és molt 

trist. Com faríem el porta a porta pensant amb això, seria molt més complicat. 

Estem també pendents en quin increment d’escombraries tenim nosaltres amb el 

model porta a porta, probablement hi hagi un decalatge d’inici, està anat bé a més 

ho seguim, i tant de bo tinguin tot l’èxit del món. A Banyoles, encara ens seria molt 

complicat fer el porta a porta. Això no està renyit amb la planta de transferència.  

 

 

Resultat de la votació: Aprovació inicial de la modificació puntual del TR 

del PGOU al sector "Can Vinardell" del veïnat de Puigpalter, presentat per 

el Sr. F. V. i V.. 15 vots a favor (grups municipals CiU, Junts per Banyoles i 

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

absoluta.  

 



 
 
 

 

 

2.2.- Aprovació inicial del conveni urbanístic subscrit amb el Sr. J. D. A., en 

representació de la Sra. M. S. B., per a la cessió anticipada de terrenys 

qualificats d'espais lliures i vialitat pel Pla Parcial del sector UP1 "Les 

Arcades" amb reserva i reconeixement de l'aprofitament a favor del cedent 

 

Vist el Conveni urbanístic subscrit en data 30 de gener de 2018 amb el Sr. J. D. A., 

en representació de la Sra. M. S. B., per a la cessió anticipada de terrenys, 

qualificats d’espais lliures i vialitat pel Pla Parcial del sector UP1 “Les  Arcades”, 

amb reserva i reconeixement de l’aprofitament a favor del cedent. 

 

Atès que és d’interès de la Corporació l’obtenció anticipada d’aquests terrenys. 

Vist el que disposen els articles 8.3 i 104 del  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i els 

articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’Urbanisme. 

 

Vist el que disposa l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

Administratiu Comú de les administracions Públiques. 

 

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

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el conveni urbanístic subscrit en data 30 de 

gener de 2018 amb el Sr. J.D.A., en representació de la Sra. M. S. B., per a la 

cessió anticipada de terrenys qualificats d’espais lliures i vialitat pel Pla Parcial del 

sector UP1 “Les Arcades” amb reserva i reconeixement de l’aprofitament a favor del 

cedent, amb reserva i  reconeixement de l’aprofitament derivat de la mateixa. 

El text íntegre del conveni té el següent tenor literal: 

“ 

CONVENI URBANÍSTIC PER A LA CESSIÓ ANTICIPADA  A L’AJUNTAMENT 

DE BANYOLES DE TERRENYS QUALIFICATS D’ESPAIS LLIURES I VIALITAT 

PEL PLA PARCIAL DEL SECTOR UP1 “ LES ARCADES” AMB  RESERVA I 

RECONEIXEMENT DE L’APROFITAMENT A FAVOR DEL CEDENT  

   

A Banyoles, 30 de gener de 2018 

 

REUNITS 

  

D’una banda, el senyor MIQUEL NOGUER I PLANAS, Alcalde-President de 

l’Ajuntament de BANYOLES, assistit pel Secretari de la Corporació Sr. Norbert Bes i 

Ginesta. 

 

I de l’altra el Sr. J. D. A.,  amb DNI ....., en nom i representació de la Sra. M. S. B..  

 

INTERVENEN 

 

L’Il·lm. Sr. Miquel Noguer i Planas, en nom i representació de l’Ajuntament de 

Banyoles, en qualitat d’ Alcalde – President, en virtut de les facultats que li atorga 

l’article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 

El Sr. J. D. A., amb DNI ...... i amb domicili al ......... en nom i representació de la 

Sra. M. S. B., amb DNI ...... i amb domicili al .......,  segons s’acredita mitjançant 



 
 
 

 

poders generals per a administrar i regir l’íntegre patrimoni de la Sra. S., segons 

escriptura signada davant el Notari de Banyoles Sr. P. G. de C. B. en data 4 de 

setembre de 2008, nº de protocol 1055, que s’acompanya com a document núm. 1. 

 

Manifesta el Sr. J. D. A. que es troba en ple exercici del seu càrrec i de 

l’apoderament que ostenta, no havent estat revocades, condicionades ni limitades 

amb posterioritat a l’apoderament les facultats atorgades que actualment el 

faculten per subscriure el present document.  

 

Els compareixents, en les respectives qualitats en que actuen, es reconeixen 

mútuament la capacitat i representació legal necessària  per a obligar-se i 

subscriure el present CONVENI i a tal efecte, 

  

EXPOSEN 

 

PRIMER.- Que la Sra. M. S. B. és propietària, per títol d’herència,  de la finca núm. 

56 inscrita al Registre de la Propietat de Banyoles al volum: 4138, Llibre 455, foli 

142 la descripció registral de la qual, segons nota simple informativa és:  

 

“ Porció de terreny de set mil sis-cents quaranta-quatre metres quadrats i 

cinquanta-vuit decímetres quadrats, qualificada pel Pla Parcial UP1, en part com a 

espais lliures, en part com a sistema viari i en part com a sistema 

d’infraestructures. Llinda al nord, amb la cadastral 1139317DG8613N; a l’est amb 

els blocs núm. 15-16 de Canaleta; al sud-est amb el carrer de Sant Patllari; al sud, 

sud-oest amb la porció de 1.858,42m2,  objecte de la cessió, registral de Banyoles 

18.883; a l’oest amb part de les cadastrals 1139320DG8613N, 1139321DG8613N, 

1139322DG8613N i al nord-oest amb les cadastrals 1139323DG8613N, 

1139324DG8613N 

Referencia Catastral: 1139319DG8613N0001DT i 1139318DG8613N0001RT  

Càrregues: Es troba lliure de càrregues. 

S'adjunta de document número 2 nota simple informativa de la finca registral i 

certificació cadastral descriptiva i gràfica. 

 

Segon.- Que la referida finca està classificada com a sòl urbanitzable delimitat i 

inclosa totalment al sector UP1 “ Les Arcades ”, que va delimitar el Pla General 

d’Ordenació Urbana de Banyoles, aprovat definitivament en data de 18 de gener de 

1984 i subjecte a la redacció d’un Pla Parcial que té per objecte l’ordenació i la 

urbanització del referit sector situat a la banda nord de la riera Canaleta, entre el 

carrer de les Arcades i el barri de Canaleta. 

 

El Pla Parcial del sector UP1 va ser aprovat definitivament per la Comissió Provincial 

d’Urbanisme de Girona en data de 25 de febrer de 1987, publicant-se l'acord al 

DOGC núm. 852 de 15 de maig de 1987. Amb posterioritat es va tramitar una 

Modificació del referit Pla Parcial  que va ser aprovada definitivament en data 14 de 

maig de 2003, publicant-se  al DOGC núm. 3975 de 26 de setembre de 2003. 

 

Que el referit Pla Parcial contempla per aquest sector un coeficient 

d’edificabilitat brut de 0,52 m2st/m2sòl. 

 

Tercer.-Que actualment l’Ajuntament de Banyoles té interès en obtenir, de forma 

anticipada,  una porció de terreny  de 1.260 m2, que s’ha de segregar de la finca 

descrita a l’expositiu primer, atesa la seva proximitat al barri de Canaleta. 

 



 
 
 

 

Que aquest interès ve motivat per la necessitat d’atendre una demanda social. El 

barri de Canaleta és un dels nuclis de la ciutat que concentra més població d’origen 

nouvingut amb cultures, hàbits i llengües molt diferents i, especialment, en els 

últims anys els esforços municipals s’han dirigit a l’acollida i el progrés dels 

mecanismes d’integració d’aquestes famílies, considerant  que l’escola és un dels 

eixos primordials d’integració. A aquesta finalitat respon també la creació i 

consolidació de l’espai socioeducatiu de Canaleta.  Per altra part, es considera que 

el sentiment de pertinença al barri és l’altre factor determinant a l’hora de sentir-se 

arrelat a la ciutat.  

 

Que, d’acord amb aquestes finalitats, des de la creació dels diferents Consells de 

Barri, i sobretot des de l’any 2012 en endavant, s’ha manifestat reiteradament, 

davant la problemàtica generada per les molèsties que ocasionaven els infants i 

joves del barri al carrer, la necessitat d’oferir una alternativa perquè els infants i 

joves del barri de Canaleta poguessin jugar o practicar l’esport i, òbviament, 

s’evités l’ús impropi d’altres espais públics del barri amb aquesta finalitat. 

 

Que aquest espai, que és objecte de cessió en el present conveni, es considera 

idoni per satisfer les finalitats i objectius assenyalats. 

 

Que l’esmentada porció de terreny està qualificada pel Pla Parcial com a espais 

lliures, i,  en part, com a sistema viari.  

 

Quart.- Que és voluntat de la Sra. M. S. B., actual propietària de la finca  referida 

a l’ expositiu primer, cedir anticipadament i gratuïtament  a l’Ajuntament de 

Banyoles la referida porció de terreny de 1.260 m2 de superfície, a segregar de la 

finca de la seva propietat, registral 56, i col·laborar en el desenvolupament del 

planejament urbanístic, amb reserva i reconeixement al seu favor de l’aprofitament 

urbanístic, dins del sector UP1, corresponent a la cessió d’aquest terreny. 

 

 

De conformitat amb els anteriors antecedents els senyors compareixents tal i com 

actuen  

 

ACORDEN  

 

Primer.- SEGREGACIÓ  

De la finca descrita a l’expositiu primer, finca núm. 56, inscrita al Registre de la 

Propietat de Banyoles al volum 4138, Llibre 455, foli 142, de la qual és titular 

actualment  la Sra. M. S. B., s’ha de segregar una porció de terreny de 1.260m2, 

objecte de cessió anticipada i gratuïta en virtut del present conveni. 

 

Que la descripció de la superfície total cedida, a segregar de la registral 56, 

és la següent:  

 

Porció de terreny de mil dos-cents seixanta metres quadrats de superfície 

(1.260m2), qualificada pel Pla Parcial UP1, com a sistema d’espais lliures i, en part 

com a sistema viari. Llinda al nord i a l’oest amb la resta de la finca registral 56; a 

l’est amb el carrer de Sant Patllari; al sud,  amb la registral 18.883. 

La descripció de la finca matriu un cop practicada la segregació és la 

següent: 

 



 
 
 

 

Porció de terreny de sis mil tres-cents vuitanta-quatre metres quadrats amb 

cinquanta-vuit decímetres quadrats ( 6.384,58m2), qualificada pel Pla Parcial UP1, 

en part com a espais lliures, en part com a sistema viari i, en part com a sistema 

d’infraestructures. Llinda al nord amb la cadastral 1139317DG8613N; a l’est amb 

els blocs núm. 15-16 de Canaleta; al sud-est  amb el carrer de Sant Patllari; al sud, 

sud – oest, en part  amb la porció de 1.260m2 objecte de cessió i en part  amb la 

registral 18.883 ; a l’oest amb part de les cadastrals 1139320DG8613N, 

1139321DG8613N, 1139322DG8613N i al nord-oest amb les cadastrals 

1139323DG8613N, 1139324DG8613N. 

 

Segon.- CESSIÓ ANTICIPADA A L’AJUNTAMENT DE BANYOLES PER PART DE 

LA SRA. M. S. B. DE 1.260 M2 DE LA FINCA REGISTRAL 56 

La Sra. M. S. B.  cedeix, en aquest acte, de forma anticipada i gratuïta a 

l’Ajuntament de Banyoles, lliure de càrregues i gravàmens, la porció de terreny de 

la seva titularitat, de superfície 1.260m2, identificada com a finca segregada en 

l’anterior pacte. 

La Sra. M. S. B. o persona física o jurídica que legalment la succeeixi o subrogui es 

reserva l’aprofitament urbanístic derivat de la referida cessió anticipada, a l’empara 

d’allò previst a l’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya. 

 

L’Alcalde - President, en nom i representació de l’Ajuntament del BANYOLES 

accepta aquesta cessió anticipada per tal de donar-li el destí que preveu el 

planejament urbanístic vigent. 

 

S’adjunta de DOCUMENT núm. 3  plànols de delimitació de la superfície que es 

cedeix en aquest conveni. 

 

Tercer.- APROFITAMENT URBANÍSTIC A QUE TÉ DRET LA CEDENT DERIVAT 

DE LA CESSIÓ URBANÍSTICA ANTICIPADA DE TERRENY  

 

Atès que la cessió anticipada a favor de l’Ajuntament de Banyoles comporta la 

transferència de domini del terreny i de la possessió dels terrenys  identificats en el 

pacte primer, com a finca segregada, amb anterioritat a l’execució de les 

determinacions del planejament urbanístic i de la corresponent distribució de 

beneficis i càrregues, el cedent, o qui legalment el succeeixi o subrogui, té 

dret a l’aprofitament urbanístic derivat d’aquesta cessió urbanística 

anticipada en els termes a què es refereix l’article 42 i cc del Reial Decret 

1093/1997, el qual es materialitzarà en el sector UP1 “ Les Arcades”. 

 

Es fa constar expressament que l’aprofitament a que té dret la cedent resta 

pendent de concreció definitiva a través de l’adjudicació de la finca de substitució o 

bé, si s’escau, de reconeixement de la indemnització per l’equivalent econòmic de 

l’aprofitament quan així correspongui, d’acord amb el que estableix la llei 

d’urbanisme i el Reglament de la referida llei, mitjançant el corresponent projecte 

de reparcel·lació  

 

A la cessió de la finca de referència li correspon l’aprofitament urbanístic que 

resulta del Pla Parcial del sector UP1, el qual contempla per aquest sector un 

coeficient d’edificabilitat brut de 0,52 m2st/m2sòl. Tal com resulta dels 

annexos del Pla Parcial que s’adjunta com a DOCUMENT núm. 4.  

 



 
 
 

 

La cessió anticipada de l’esmentada finca es realitza amb reconeixement exprés per 

part de l’Ajuntament de Banyoles de l’aprofitament urbanístic que li correspon de 

conformitat amb el Pla Parcial Urbanístic del sector UP1. 

 

En conseqüència, la cedent o persona física o jurídica que es subrogui en els drets i 

obligacions que aquella ostenti, serà l’única i exclusiva titular, davant l’Ajuntament 

de Banyoles i la resta de propietaris de l’àmbit d’actuació urbanística o sector en el 

que està inclosa la finca cedida, de tots els drets urbanístics generats pels terrenys 

cedits en aquest acte, sense perjudici de les càrregues urbanístiques que 

corresponguin als indicats aprofitaments, inclosos els de cessions gratuïtes, que es 

materialitzaran en els instruments urbanístics que s’aprovin en el seu dia. 

 

Quart.- INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE BANYOLES DE 

LA CESSIÓ ANTICIPADA I DE L’APROFITAMENT URBANISTIC QUE EN 

DERIVA 

 

L’Ajuntament de Banyoles adoptarà totes les formalitats necessàries que determina 

el Reial Decret 1093/1997, per tal d’inscriure al Registre de la Propietat la total 

cessió anticipada efectuada de la finca segregada descrita a l’apartat primer, 

destinada a espais lliures i, en part vialitat, a favor d’aquest Ajuntament i 

l’aprofitament urbanístic que en deriva a favor de la Sra. M. S. B.  

 

Cinquè.- EFICÀCIA DEL CONVENI I PUBLICITAT 

El present conveni urbanístic té naturalesa administrativa, essent la jurisdicció 

competent per dirimir les controvèrsies que puguin sorgir la contenciós 

administrativa. 

 

La validesa i eficàcia del present conveni queda sotmesa a l’aprovació pel Ple de 

l’Ajuntament i als requisits de tramitació establerts al Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i a la 

resta de normativa que li sigui d’aplicació. 

 

Tan mateix es sotmetrà a informació pública pel termini d’un mes, garantint-se la 

consulta presencial i telemàtica,  se n’haurà de trametre una còpia al Departament 

de Política Territorial i obres publiques en el termini d’un mes des de  llur aprovació 

per tal que sigui inserit en la secció de convenis urbanístics de l’ instrument de 

divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l’Administració de la Generalitat 

en compliment d’allò que disposa l’article 104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i haurà de ser publicat 

d’acord amb la normativa legal. 

 

Llegit el present conveni i en prova de conformitat se signa per triplicat exemplar, 

en el lloc i data a dalt ressenyats.” 

 

SEGON.- SOTMETRE l'esmentat conveni a INFORMACIÓ PÚBLICA d'un mes 

mitjançant anunci publicat al BOP de Girona, en el tauler d’anuncis i en la pàgina 

web de la Corporació, de conformitat amb els articles 8.3 i 104 del TRLUC i 25 i 26 

del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d'Urbanisme; transcorregut l’esmentat termini sense presentar-se al·legacions 

s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord.  

 

TERCER.- TRAMETRE una còpia al Departament de Territori i Sostenibilitat en el 

termini d’un mes des de llur aprovació per tal que sigui inserit en la secció de 



 
 
 

 

convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament 

urbanístic de l’Administració de la Generalitat 

QUART.-  Facultar l’Alcalde o qui legalment el substitueixi en el càrrec per tal de 

firmar i atorgar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels 

anteriors acords. 

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord  als interessats.  

 

Sr. Alcalde, 

 

És un tema d’una cessió anticipada d’un espai marcat en zona verda. Espai UP1, 

espai enganxat a Canaleta. És una cessió d’un espai de zona verda, però amb 

aquesta cessió, no s’esgota la cessió total que s’haurà de fer per aquesta propietat. 

La intenció és ubicar-hi la pista poliesportiva, l’havíem ubicat a la zona de més 

amunt, perquè pogués ser utilitzada per les escoles. Però amb l’ampliació de les 

escoles, i tècnicament es desaconsella perquè en un futur hi haurà una entrada a 

l’escola. L’ampliació de l’escola, que el Departament d’Ensenyament, va dir a 

l’Ajuntament, i en el Consell Escolar Municipal, que hauria d’estar acabat pel curs 

2020-2021. Per tant, ens sembla que aquesta pista s’hauria de posar  a la zona de 

baixa, aquesta gent no han tingut cap mena inconvenient en efectuar la cessió 

anticipada, i caldrà tenir-ho en compte quan es vulgui urbanitzar.  

 

Sr. Joan Luengo, 

 

Una cosa de procediment, i és que quan un revisa els Decrets, es troba aquest 

acord en els Decrets d’Alcaldia , i em sembla una mica lleig que primer es signi el 

Decret i després es porti a l’aprovació en aquest Ple Municipal. No sé si l’ordre del 

factor altera el producte, però crec que per deferència, primer hauria d’haver 

passat per aquest Ple Municipal, haver estat discutit, i després haver-se fet el 

Decret corresponent. És una qüestió de displicència, cap els regidora/es. 

 

Nosaltres hi votarem a favor. En agradaria que la cessió es fes al més aviat 

possible, per tal que  l’Institut Josep Brugulat, pugui créixer, i alhora que puguin 

gaudir d’aquest espai.  

 

També aprofitem per dir que en aquesta peça, falta arribar l’acord de la part de la 

carretera. Concretament el pont que va de Mas Palau a Canaleta, hi ha una part 

que s’està ocupant sense acord o a l’espera d’aquest si no és així res, en cas 

contrari, exigirem tenir-lo el més aviat possible.  

 

Sr. Alcalde,  

 

Dos aclariments. No s’ha fet cap cosa mal feta, primer s’havia de fer el Decret, i un 

cop fet s’ha de passar pel Ple. Sí no es fa així no es pot iniciar l’expedient, és un 

tema de legalitat, per tant, no hi ha cap mena de desconsideració, en aquesta 

sessió plenària. Per tant, hem fet el que tocava.  

 

Segon, hi ha una cessió anticipada d’aquest tema, ja va passar per sessió plenària. 

La zona de l’aparcament que va de la sortida del pont, que ja hi ha la cessió feta, la 

qual s’ha de sumar a aquesta. En un futur, hauran de cedir més terreny,  i crec que  

ja està inscrit en el conveni, que va passar per sessió plenària.  

 



 
 
 

 

Sr. Non Casadevall, 

 

Nosaltres ens abstindrem, tot i entendre i estar d’acord amb la construcció de la 

pista. No coneixem l’opinió dels veïns, i no preveien la necessitat que a la llarga 

sigui una pista de gespa artificial, com se n’ha informat. Estarem amatents, ens 

sembla un bon projecte, i és bo que creixi el barri, i com deia el Regidor 

d’Iniciativa, és bo que l’utilitzi l’Institut, però no el compartim el 100%, per tant, 

ens abstindrem.  

 

Sr. Alcalde, 

 

Si vol consultar-ho als veïns i veïnes, crec que serà per unanimitat, perquè des de 

que sóc Alcalde,  que  reclamen aquesta infraestructura, per tant, és una necessitat 

imperiosa per aquest barri, i finalment la podrem dur a terme. En un lloc adient, 

que hi podrà anar tothom i a més de fàcil accés. 

 

Sra.  Roser Masgrau, 

 

Nosaltres hi votarem a favor, i com acaba de dir el Sr. Alcalde, és un equipament 

molt demanat. Creiem que la ubicació prevista, no era la més adequada, i aquesta 

ens sembla que és molt millor, per tant el nostre vot serà favorable.  

 

Sr. Alcalde,  

 

Gràcies i celebro que sigui així perquè estem d’acord amb la seva totalitat.  

 

Resultat de la votació: Aprovació inicial del conveni urbanístic subscrit amb 

el Sr. J. D. A., en representació de la Sra. M. S. B., per a la cessió anticipada 

de terrenys qualificats d'espais lliures i vialitat pel Pla Parcial del sector 

UP1 "Les Arcades" amb reserva i reconeixement de l'aprofitament a favor 

del cedent. 15 vots a favor (grups municipals CiU, Junts per Banyoles i 

ICV-IdB), i 2 abstencions (grup municipal CUP). S’aprova per majoria 

absoluta.  

 

3.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

No n’hi ha cap.  

 

4.0.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 

MOCIONS 

 

Sr. Alcalde,  

 

Votaríem la urgència de la incorporació de la Moció en defensa de l’Escola Catalana 

i del Model d’Immersió Lingüística. S’aprova per unanimitat.  

 

4.1.- Moció Grup Municipal CUP, de suport a les persones encausades per 

oposar-se a la Línia de Molt Alta Tensió (MAT), al seu pas per les 

Comarques Gironines. 

 

Atès que les línies d’Alta i Molt Alta Tensió són infraestructures amb negatives 

conseqüències socioambientals que fragmenten el territori i tenen impactes 

negatius sobre la fauna, la salut de les persones, el paisatge i l’economia local. 



 
 
 

 

 Atès que les línies MAT, són la mostra d’un model energètic caduc i insostenible, 

basat en la generació elèctrica centralitzada i allunyada del lloc de consum que 

contribueix a l’escalfament global del planeta.   

 

Atès que la línia de Molt Alta Tensió de Sentmenat – Bescanó no ha estat 

dissenyada per  satisfer les necessitats imprescindibles i l’interès general de la 

ciutadania  i que s’emmarca dins del projecte d’interconnexió elèctrica entre 

Sentmenat – Bescanó – Baixàs – Vic – Baixàs que obeeix a plantejaments del lobby 

energètic.  

 

Atès que des del territori hi ha hagut una gran oposició a la construcció de la MAT i 

a d’altres infraestructures com el gasoducte MIDCAT que fragmenten  i malmeten el 

territori i el paisatge. 

 

Atès que són nombrosos els ajuntaments que han aprovat mocions de rebuig a 

aquestes grans infraestructures i que aposten fermament per un nou model 

energètic basat en energies renovables, descentralitzat, i que respecti el territori i 

el paisatge.   

 

Atès que l’empresa REE, impulsora del projecte, no ha tingut prou sensibilitat 

ambiental a l’hora de dissenyar mesures pal·liatives de l’impacte paisatgístic i que 

tampoc ha respectat sempre les distàncies de seguretat establertes per la llei. 

    

Atès que al Gener de 2014 un grup d’ activistes ecologistes va manifestar-se al 

municipi de Viladasens  en contra de la construcció de la MAT mentre tenien lloc les 

obres de la infraestructura i que com a conseqüència d’això s’han vist immerses en 

un procés judicial que podria comportar penes privatives de llibertat en diversos 

casos.  

 

El Ple de l’ajuntament de Banyoles acorda  

Primer: Manifestar el suport a les persones encausades per defensar el territori i el 

paisatge el gener de 2014 i que seran jutjades aquest mes de febrer i març de 

2018  

 

Segon: Demanar a la Generalitat que retiri les acusacions contra els militants 

ecologistes gironins.  

 

Tercer:  Impulsar definitivament a la comarca la Nova Cultura de l’Energia que 

mitjançant un canvi de mentalitat i de comportaments ens permeti assolir un model 

energètic sostenible caracteritzat per l’estalvi i l’eficiència, per les energies 

renovables, i per la generació distribuïda com alternativa a les grans 

infraestructures de generació i transport. Aquesta proposta s’hauria de concretar 

amb un pla de treball consensuat entre entitats i grups polítics.  

 

Sr. Non Casadevall, 

  

Presentem aquesta moció, tal i com l’hem en el Consell Comarcal, entenem que el 

nostre municipi també havia de donar suport a aquestes persones, que no han fet 

res més que defensar el nostre territori, i que pateixen una repressió i una 

demanada amb  penes de presó altíssimes, pel sol fet d’haver-se oposat a una línia 

que tots hem discutit i que molts dels municipis de la nostra comarca pateixen 

diàriament en el seu territori, i entenem que aquest consistori, hauria de votar a 

favor del suport a aquestes persones que no han fet res més que defensar el nostre 



 
 
 

 

medi ambient  

 

Resultat de la votació:  Moció que presenta el grup municipal de la CUP 

Banyoles en suport a les persones encausades per oposar-se a la Línia de 

Molt Alta Tensió ( MAT) al seu pas per les Comarques Gironines. S’aprova 

per Unanimitat.  

 

 

4.2.- Moció Grup Municipal CUP, atenent a que el GASODUCTE MIDCAT, 

afectaria pobles de la nostra comarca 

 del Pla de l'Estany. 

El grup polític de la CUP-PA presenta la següent moció al ple de 

l’ajuntament de Banyoles atenent a que el GASODUCTE MIDCAT  afectaria 

pobles de la nostra comarca del Pla de l’Estany 

 

PROJECTE “GASODUCTE MIDCAT” 

 

La Unió Europea, mitjançant el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques, també 

conegut com Pla Juncker, promou polítiques i mega-infraestructures estratègiques 

en nom de la Seguretat Energètica. Els projectes declarats d'Interès Comú, els PIC, 

es financen en part amb diners públics a través dels fons Connecting Europe Facility 

i del propi Pla Juncker. 

Un dels projectes d’infraestructures afectaria directament el territori de les 

comarques gironines: el MIDCAT, un gasoducte interconnector entre la península 

Ibèrica i França. Aquest projecte va iniciar la seva tramitació el 2007 i es va 

paralitzar per l'Estat francès el 2010. Tot i així, el 2011 el govern espanyol va 

executar el primer tram del projecte de Martorell a Hostalric. Actualment, el 

projecte es reactiva per completar un segon tram des d'Hostalric a Figueres, i el 

tram transpirinenc. A més, en el projecte 2017 s’inclou l’ampliació de la capacitat 

dels gasoductes existents des de Barcelona fins a Vilar de Arnedo. 

 

 

 



 
 
 

 

Atès que, segons el projecte publicat el 2008, tres municipis afectats a les 

comarques gironines serien Fogars de la Selva, Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, 

Maçanet de la Selva, Sils, Vilobí d’Onyar, Riudellots de la Selva, Aiguaviva, 

Vilablareix, Bescanó, Salt, Sant Gregori, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, 

Vilademuls, Pontós, Borrassà i Avinyonet de Puigventós. I que la majoria d’aquests 

municipis s’ubiquen en entorns d’alt valor agrícola, ecològic i paisatgístic, sovint 

protegits, inclosos en espais PEIN, la Xarxa Natura 2000 i el Catàleg d’espais 

d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines.  

 

Atès l’impacte ambiental que ocasionaria la construcció d’aquesta infraestructura, 

doncs, cal tenir en compte que, encara que es tracta d’una infraestructura 

soterrada, la construcció requereix l’ús de maquinària pesada amb un impacte igual 

o superior al de la construcció d’una autopista, i a més, les característiques de la 

infraestructura no permeten grans salts de nivell i requereix modificar de manera 

substancial l’orografia del terreny amb un impacte ecològic i agrícola pràcticament 

irreparable. Un impacte que, ja s’ha posat de manifest amb l’experiència de la 

construcció del primer tram i que a comarques gironines es sumaria als impactes 

generats per altres infraestructures com la MAT i l’AVE.  

 

 

 

Atès que en el territori afectat pel primer tram construït el 2011 es manifesta la 

manca de restauració i de manteniment i sis anys després els impactes sobre 

el medi natural encara són ben visibles.  

 

Atès que el territori que es veuria afectat per la construcció del MIDCAT es sustenta 

bàsicament pel turisme, promovent els valors paisatgístics de l’entorn com un 

dels atractius principals. 

 

Atès que l’agricultura, un altre sector important de l’economia dels municipis 

gironins, depèn de l’ús, del fàcil accés i de la qualitat del sòl i que les expropiacions 

temporals forçoses que es produirien durant la construcció, però sobretot la pèrdua 



 
 
 

 

de valor ambiental que patirà la zona, afectaria greument l’economia familiar dels 

propietaris afectats. I entenent que la construcció del MIDCAT suposa un canvi 

d’usos del sòl que representa hipotecar el territori durant dècades i sotragar 

greument l’economia local. 

 

Atès que la construcció de gasoductes suposa invertir en la continuïtat d’un 

model energètic basat en l’explotació de combustibles fòssils i el gas natural 

és un metà d’efecte hivernacle, un hidrocarbur extret del subsòl, de quantitat finita 

i que allibera CO2 quan es combustiona. I que durant el procés d’extracció i 

transport es poden produir fugues de gas metà 86 vegades més agressiu que el 

CO2 pel que fa a la seva acció com a gas d’efecte hivernacle. Que en un context tan 

urgent de crisi climàtica que ens apropa perillosament a un canvi a nivell global, i 

amb el gran impacte que suposa el metà a curt termini, no podem acceptar noves 

infraestructures que ens lliguin als combustibles fòssils per a les properes dècades. 

Que el MIDCAT representa una violació de l’acord de París del COP21, que es 

compromet a abandonar de forma immediata l’ús dels combustibles fòssils. 

 

Atès que el MIDCAT perpetua l’explotació de recursos fòssils en països del sud 

global i de règims democràtics fràgils i on no sempre es respecten els drets 

humans, com Algèria, Qatar, Trinitat i Tobago o Nigèria. El MIDCAT continuaria el 

model extractivista en aquests països, perpetuant així la divisió entre centre i 

perifèries del sistema econòmic global. I així també externalitza els impactes 

ambientals als països del sud. L’extracció dels recursos gasístics en aquests països 

es desenvolupa majoritàriament per empreses europees que utilitzen tecnologies 

discutides o prohibides (com el fracking) en els seus països d’origen i representa 

així una clara mostra de neocolonialisme. I que molts dels països d’origen ja 

pateixen greus problemes de subministrament d’aigua i que la fractura hidràulica 

amenaça seriosament aquestes zones àrides. 

 

Atès que els PIC, i per tant el MIDCAT, es financen amb grans quantitats de fons 

públics (subvencions de fons europeus, préstecs a baix interès del BEI, etc) que es 

podrien invertir millor en la investigació per la millora tecnològica (eficiència 

energètica, emmagatzematge, etc.) i la implantació d’energies renovables per 

avançar cap a la transició a energies netes i renovables. 

 

Atès que el model gasístic és obsolet segons estudis que determinen que, en el 

millor dels casos, disposem de reserves de gas per 30-40 anys i que una 

infraestructura com el MIDCAT tindria un ús limitat. 

 

Atès que s’està subvencionant una canonada que passa per Catalunya generant 

greus impactes a escala global i local, però que no aporta cap benefici a la 

població local.  

 

Atès que el projecte s’està tramitant sense cap garantia de participació 

ciutadana ni transparència i la manca d’informació i l’opacitat en la tramitació és 

un fet que ja es va posar de manifest en la construcció del primer tram, i també en 

projectes com la MAT i el Castor. I que el procés de consulta sobre els Projectes 

d’Interès Comú iniciat per la Comissió Europea representa un seguit de mancances 

a nivell de facilitar l’accés de participació, publicant els documents únicament en 

llengua anglesa, que requereixen coneixements tècnics i per un període breu que 

no dona temps de resposta. I que, a més, s’ha canviat el nom del projecte (ara 

STEP) en els documents exposats i que s’ha triplicat el traçat. I que per tot això la 

consulta no està a l’abast de tothom i no facilita prou informació. 



 
 
 

 

 HYPERLINK "http://autopistaelectricano.blogspot.com.es/2017/05/participa-en-la-

consulta-europea-sobre.html"  

En resum:  

- donats els impactes paisatgístics, ambientals, socials i econòmics que 

deriven del projecte MIDCAT, tant a escala local com global,   

- donada la manca de transparència, informació i participació pública, 

associada al projecte  

- i en base al Principi de precaució establert a l’article 191 del Tractat 

de Funcionament de la Unió Europea, 

 

Es proposa  a l’Ajuntament de Banyoles l’adopció dels acords següents:  

 

Primer.- Manifestar públicament el rebuig al projecte MIDCAT en base al 

principi de precaució i als dubtes raonables que planteja la justificació de 

construcció d'aquesta interconnexió, així com la seva declaració com a projecte 

d’Interès Comunitari fins que no es demostri la necessitat real de la infraestructura 

i fins que no s'articuli un procés real de participació ciutadana en base al conveni 

d'Arhus. 

 

Segon.- Donar suport als ajuntaments afectats de la comarca i animar-los a 

presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu, tot manifestant 

l’oposició al projecte de gasoducte i, com a part interessada, sol·licitar ser informat 

de qualsevol incidència o novetat del mateix. 

  

Tercer.- Demanar a les administracions implicades de la Generalitat de Catalunya 

que es consideri invàlida l’avaluació d’impacte ambiental per haver fragmentat 

el trajecte total de la infraestructura i que no s’aprovi el traçat per afectar 

greument als valors del patrimoni natural i cultural perjudicats per la 

infraestructura i la utilitat no demostrada del MIDCAT com a interconnexió. 

 

Quart.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar qualsevol tràmit relatiu al 

projecte atesa la manca de transparència i informació en què s’ha declarat el 

MIDCAT com a projecte d’interès comunitari, tot sol·licitant a la Unió Europea que 

es facin públics els informes de necessitat del projecte i de viabilitat econòmica i 

que siguin sotmesos a un procés d'auditoria externa i independent per tal de validar 

les seves conclusions. 

 

Sisè.- Traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i els efectes legals oportuns. 

 

Setè.- Traslladar el present acord a la plataforma Resposta al MidcAT, pel seu 

coneixement a l’adreça de correu electrònic stopmidcat@gmail.com. 

 

Sr. Alcalde, 

 

Passa la paraula a la CUP, per defensar la Moció. Però entenc que en el punt 2, hi 

ha hagut una modificació, perquè deia : “Donar suport als ajuntaments afectats de 

la comarca i animar-los a presentar al·legacions a les diferents fases del procés 

administratiu, tot manifestant l’oposició al projecte de gasoducte i, com a part 

interessada, sol·licitar ser informat de qualsevol incidència o novetat del mateix. “.  

Crec que on diu “ i com a part interessada, sol·licitar ser informat de qualsevol 

incidència o novetat del mateix. “. Això no hi ha de ser, déu ser una d’antiga. Per 

tant el punt 2, ha de dir : “Donar suport als ajuntaments afectats de la comarca i 
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animar-los a presentar al·legacions a les diferents fases del procés administratiu, 

tot manifestant l’oposició al projecte de gasoducte”.  

 

Sr. Non Casadevall, 

 

Tal i com s’ha argumentat i ha llegit el Sr. Secretari, es tracta d’una moció que el 

que vol és oposar i mostrar el rebuig frontal a una mena d’infraestructura que 

considerem innecessària a la línia d’una lluita que s’ha articulat des de diferents 

entitats ecologistes  i de defensa del Territori, que hem portat a la Diputació, al 

Consell Comarcal i ara demanen que l’Ajuntament de Banyoles, també hi doni 

suport i com es diu en el redactat i a les propostes d’acord, no tant perquè la 

infraestructura passi pel nostre municipi, sinó que passa per municipis veïns, els 

quals creiem que hem de demostrar la nostra solidaritat i ajuda perquè puguin 

oposar-s’hi i evitar que es construeixi aquest gasoducte.  

 

Sra. Roser Masgrau, 

 

Nosaltres votarem a favor. Perquè més enllà de la idoneïtat de fer aquesta 

connexió, ens sembla que com a capital de comarca, hem de ser solidaris, en el pas 

d’una altra estructura que no fa res més que matxacar el Territori i sense saber per 

on passarà la II Fase. En la I Fase, el recorregut passava pel lloc del Tren d’Alta 

Velocitat, més que per l’autopista tot i haver-hi objeccions per part del municipis 

afectats, ja que volien que passés per una zona més vulnerable des del punt de 

vista paisatgístic. Per tant el nostre vot serà favorable.  

 

Sr. Jordi Congost, 

 

El nostre grup, comparteix parcialment el contingut d’aquesta moció. D’una banda i 

des del caràcter ideològic és interessant sobretot amb la societat actual, i perquè  

almenys, en el present i que a mig termini hi hagi un bon servei de gas  i que 

aquest arribi a quanta més gent millor, i que arribi amb el menor impacte 

ambiental, i amb un projecte que està avalat per la Unió Europea, i que està 

declarat d’interès comunitari. Des d’aquests punt de vista, estaríem a favor que es 

desenvolupés. El que sí que és veritat, és que és un projecte que genera dubtes. 

Els informes  no s’han fet públics, temem que hi hagi un impacte ambiental 

important, i sobretot, hem d’estar a l’espera del que diu el futur govern català, que 

esperem que sigui al més aviat possible. De totes maneres, el nostre grup 

s’abstindrà perquè la moció pugui prosperar.  

 

Resultat de la votació: moció al ple de l’ajuntament de Banyoles atenent a 

que el GASODUCTE MIDCAT  afectaria pobles de la nostra comarca del Pla 

de l’Estany. 9 abstencions, ( grup municipal CiU), 8 vots a favor (grups 

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

simple.  

 

4.3.- Moció Grup Municipal CUP, per instar a la Generalitat de Catalunya a 

fer front a la situació d'emergència social. 

 

PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT 

POPULAR (CUP) PER A INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A FER 

FRONT A LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SOCIAL 

 



 
 
 

 

En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya va aprovar un conjunt de noves 

lleis per tal d'intentar fer front a la situació d'emergència social, amb els 

instruments que permetia el règim autonòmic vigent 

 

La gran majoria d'aquestes lleis, com el Decret-llei d'impostos als bancs, el Decret-

llei contra la pobresa energètica o la Llei d'emergència habitacional (o contra els 

desnonaments), han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, 

avantposant aquest una interpretació rígida de la Constitució de 1978 front la 

voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada al Parlament, on 

aquestes lleis es van aprovar per una àmplia majoria. 

 

Durant aquests darrers dos anys, mentre el Tribunal Constitucional – per iniciativa 

del govern espanyol o pròpia- ha suspès o anul·lat fins a quaranta-sis lleis, la 

situació d'emergència social no ha fet més que agreujar-se. 

 

Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l'augment de la desigualtat 

social; l'alt risc d'exclusió social, que ja no sols afecta a les persones aturades; les 

majors dificultats d'accés a l'habitatge, així com de poder-lo mantenir; l'augment 

de les desigualtats en l'accés al sistema sanitari públic i al sistema educatiu. 

 

És evident, doncs, la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a 

l'agulla per començar a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant 

per les suspeses pel Tribunal Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar 

polítiques públiques que mitiguin els estralls socials que està produint la crisi 

econòmica que patim des de fa anys. Calen solucions d’emergència mentre no 

s'implementi un procés constituent que ens permeti avançar cap a una República 

que ens doti de majors recursos i sobirania per poder desenvolupar una 

arquitectura institucional, una legislació i unes polítiques públiques basades en una 

major redistribució de la riquesa. 

Per tots aquests motius el Grup de la CUP proposa al Ple de l’ajuntament de 

Banyoles l’adopció dels següents ACORDS: 

1.- Instar de forma urgent el nou Parlament de Catalunya a defensar la vigència de 

totes les lleis suspeses, i aprovar de nou les anul·lades pel Tribunal Constitucional 

en l’anterior legislatura, per tal de fer front a la situació d’emergència social. 

 

2.- Instar al nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos oportuns per tal 

de fer efectives aquestes lleis aprovades, amb el màxim de brevetat possible un 

cop hagin estat aprovades de nou al Parlament. 

 

3.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou Govern de la 

Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris de la cambra legislativa 

autonòmica. 

 

Sra. Alexandra Pazos, 

 

Els punts que ha llegit el Sr. Secretari, creiem que queden clars. Però el que si 

creiem que des dels Ajuntaments, cal demostrar fermesa a l’hora de defensar les 

lleis que el Tribunal Constitucional ens ha anul·lat, i a la vegada,  les lleis suspeses. 

Creiem que estem en un moment bastant delicat d’emergència social. Aquest es 

veu i es palpa, i és necessari que hi donem suport i que instem a la Generalitat, i al 



 
 
 

 

nou govern que surti, i que esperem que sigui en breu, a executar-les amb la 

màxima brevetat possible.  

 

Sr. Joan Luengo,  

 

El nostre grup votarà a favor de la moció, tot i que tornar aprovar unes lleis, 

anul·lades pel Tribunal Constitucional, és com fer el conte de mai acabar. Nosaltres 

el que demanem, és que es busquin nous redactats, per saltar les sentències que 

ha dictat el Tribunal Constitucional, igual recordar als regidors i al govern, que la 

Llei suspesa d’habitatge, i la Llei suspesa de pobresa energètica, no estan suspeses 

totalment, sinó que ho estan parcialment en alguns articles, i que hi ha 

responsabilitat en els Ajuntament de desenvolupar els articles. Hi ha Ajuntaments 

que ho estan fent i d’altres que no, i al ser una suspensió parcial, els Ajuntaments 

poden anar fent feina. Tot i així, el nostre vot serà favorable, recordant que calen 

nous redactats per saltar les futures sentències.  

 

Resultat de la votació: MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT 

POPULAR (CUP) PER A INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A FER 

FRONT A LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SOCIAL. S’aprova per Unanimitat 

Per unanimitat, s’acorda la inclusió per urgència en l’ordre del dia, d’una 

Moció sobre la Defensa de l’escola catalana.  

 

5.0.- Moció d'urgència sobre l’escola catalana 

MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ 

LINGÜÍSTICA 

Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues 

agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local 

reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un 

model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts 

professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. 

Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge 

dins dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.  

 

El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 

capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments 

pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de 

pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment 

d’origen, llengua o condicions individuals. 

 

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya 

(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un 

model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els 

nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament 

obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. 

Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de 

manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent 

la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que 

s’ataca la solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més 

d’invasió de competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El 

Tribunal Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització 



 
 
 

 

en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair 

competències autonòmiques.  

 

Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i 

fan possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva 

tasca educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament 

Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a 

plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat 

reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de 

convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la 

crisi econòmica.  

 

Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa 

uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la 

segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments 

pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la 

nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el 

suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català compromès 

amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de 

convivència de la nostra societat.  

 

Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Banyoles, acorda :   

 

Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la 

LOMCE  

 

Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. 

 

Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola 

catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a 

l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per 

motius de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei 

d’Educació. La cohesió social és una línia vermella infranquejable.  

 

Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb 

la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat 

d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per 

part de l’alumnat 

 

Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les 

tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una 

molt rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt 

divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.  

 

Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu 

català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i 

lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen. 

 

Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la 

cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens 

que hem construït els darrers 30 anys. 

 



 
 
 

 

Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció:  al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del 

Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al 

Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres 

educatius del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de 

Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris del Parlament de 

Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC) i als centres educatius del 

nostre municipi.  

 

Sr. Alcalde,  

És una moció que ha fet arribar l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 

Municipis de Catalunya, entenem que l’aprovem tots quatre grups.  

Sr. Joan Luengo,  

Només repetir el que vam dir a la Junta de Portaveus, i aprofitant que també hi ha 

la regidora d’Ensenyament, que vam dir que en qualsevol moment que l’Estat faci 

un moviment, es convocaria un Consell Escolar extraordinari, amb tota la 

informació, i saber com poder lluitar en contra a aquesta futura modificació, i així 

com també fer possible saltar-nos la modificació.  

Sr. Alcalde,  

El que sembla és que aquesta casella, s’ha tret de les preinscripcions, per tant, 

entenem que això no ho haurem de fer . 

Resultat de la votació: Moció en Defensa de l’Escola Catalana i del Model 

d’Immersió Lingüística. S’aprova per unanimitat.  

Sr. Alcalde,  

 

Pregunta si hi ha algun prec o alguna pregunta.  

 

Faig una  consideració que ja havia fet arribar a la CUP i també a Iniciativa, en 

relació a l’actualització de la Web i al Portal de transparència. Pel que fa al tema 

actes, està tot actualitzat. També hi havia alguna consideració pel tema de tiquets 

que es generen quan hi ha una queixa, haig de dir que l’any passat, es van fer 514 

tiquets, 195 per part de la ciutadania, i d’ofici de l’Ajuntament 319. D’aquests 514, 

455 estan tancats, i 69 estan pendents, segurament que en data d’avui n’hi ha 

menys, aquesta és la informació que ja vaig fer arribar.  

 

Sr. Joan Luengo,  

 

Gràcies pels números de la web, però nosaltres el que volem, és fer un sistema de 

seguiment de la queixa, i saber en quin estat està, i sí s’ha rebut, si el tècnic i, o el 



 
 
 

 

regidor l’ha gestionat, i saber quan s’obre i quan es tanca, ja que ens trobem que 

alguns ciutadans/es ens envien emails dient que porten tres mesos amb una queixa 

i ningú els ha respòs.   

 

Volem fer dos agraïments. En el Ple anterior, vam demanar els cartells en contra de 

la violència, dies abans del carnaval, es va omplir Banyoles d’aquests. I segon, 

també vam dir que hi faltaven els cartells de la mobilitat sostenible, i també s’han 

penjat. Ens fa gràcia perquè en algun tram del carril bici, els cartells estan penjats 

a les faroles, i és una si una no, i qui no els vegi és perquè no els vol veure.  

 

Ens preocupa el tema de l’espècie invasora a l’estany, la cloïssa asiàtica, ens 

preocupa perquè no sabem per on ha arribat, tot i que està localitzada en un espai 

de l’estany, concretament a la caseta de fusta, que s’hi ha fet actuacions amb més 

o menys èxit. Nosaltres volem saber què es pensa fer a partir d’ara, quines 

mesures tenen previstes per preveure aquestes situacions, i si aquest tema, els ha 

fet repensar que ens cal els vigilants de l’estany. Sabem que no hi poden ser 24 

hores, sabem que potser no podem evitar-ho, però creiem que és una mesura 

oportuna i arrel d’aquests incidents, hauríem de començar a plantejar-nos que no 

només hi hagi vigilants a l’estiu, sinó que hi haurien de ser tot l’any.  

 

Aquest cap de setmana, Banyoles, ha sigut seu d’una prova esportiva de BTT, amb 

una gran quantitat de participants. Volem demanar quines mesures preventives 

s’han pres abans i després de la prova. Som molt conscients que quan hi ha proves 

de BTT, els participants, tenen una afinitat amb el tema del paisatge i el respecte a 

l’entorn, però alhora es genera una gran quantitat de deixalles, sobretot unes 

bosses energètiques, que queden a l’espai natural. Volem saber si hi haurà una 

brigada, o es farà una revisió exhaustiva perquè l’espai que s’ha utilitzat, no quedi 

ple de deixalles .  

 

Sr. Alcalde,  

 

Pel que fa a l’espècie invasora asiàtica, la cloïssa asiàtica, és evident que, amb el 

tema dels vigilants de l’estany, vostè mateix ha fet la pregunta i l’ha contestat, i hi 

estem d’acord que res ens garanteix res. Des del Consorci, s’han posat mesures, 

perquè no entri el musclo zebra, i que es desinfecti tot. Per tant, tot això s’està 

portant a terme. És veritat que el lloc on s’ha identificat la cloïssa asiàtica, no és el 

lloc on van les barques de rem, és a la zona de bany. El Consorci ha fet actuacions, 

el Sr. Bosch, em pot corregir si m’equivoco en alguna cosa o bé pot ampliar-la. Se 

n’han retirat una gran part. El mes d’abril, el Consorci, juntament amb la 

Generalitat de Catalunya, i tots els organismes implicats en aquest tema, volen 

tancar aquest tema. Cal dir que  se n’han tret una gran quantitat, que no s’ha creat 

cap alarmisme, perquè no hi és. I el mes d’abril, es portarà a terme una actuació 

determinada que ens fa pensar que serà l’última. És evident que qualsevol 

prevenció és poca. A l’estany hi passa molta gent, i curiosament no està determinat 

en cap lloc on hi hagi embarcacions, sinó concretament a la zona de bany, el que fa 

pensar és que i sense cap mala intenció, que algú que hagi anat a banyar-se hagi 

pogut fer alguna cosa d’aquestes, però no es pot confirmar. El que és veritat, és 

que és una espècie exòtica que s’ha d’eliminar, i que el Consorci, farà les accions 

necessàries per eliminar-lo. L’Ajuntament, ha fet el que els tècnics han recomanat.  

 

El tema del BTT. Sí que ha sigut un cap de setmana de molta gent. Hi ha hagut uns 

950 corredors/es, entre el dissabte tarda i diumenge. Hi han participat, les 

primeres figures d’aquest esport a nivell mundial. De vegades ens queixem que 



 
 
 

 

aquestes proves no apareixen als mitjans, en aquest cas se n’ha fet ressò a 

diferents televisions, ja que hi havia molta participació internacional. Aquesta és 

una de les competicions amb més afluència d’esportistes de primer nivell d’Europa.  

 

Sr. Jordi Congost, 

 

És una prova d’una certa singularitat en el territori, està organitzada específicament 

per a l’empresa que té els drets. Normalment, quan s’organitzen proves, obliguem 

a que es tingui en compte el territori per on ha de passar la prova. En aquest cas, 

al ser una prova tan singular, i que té els drets l’empresa OCISPORT, que ja porta 

14 anys amb nosaltres, i per tant, coneix perfectament i sap que Banyoles, és un 

paratge natural molt ric i singular. El dimecres abans, em vaig reunir amb la 

persona que organitza la prova, i li vaig recordar, com també en el “brefing”, ho 

recordem en els esportistes, i el dissabte “speaker”, amb diversos idiomes, va anar 

recordant que estàvem en un paratge natural, diumenge també ho vaig sentir. Per 

tant, puc dir que es va anar dient. La prova va acabar a les 14h,14.30h, i després 

de l’entrega de trofeus, una brigada de la pròpia empresa va anar recollint les 

deixalles que hi havia en el circuït. És evident que al ser una prova de bicicletes, 

deixa un impacte en el recorregut. Curiosament després d’una prova sempre 

m’arriba alguna queixa, doncs aquest any, no n’ha arribat cap. Per tant, vull 

entendre que està tot en el seu lloc, i que es va recollir tot. Entenem que es va fer 

la feina ben feta.  

 

Sra. Alexandra Pazos, 

 

Farem un prec, i dues preguntes.  

 

El prec, és perquè es faci una inspecció d’olors a l’entorn de la Ronda Monestir, on 

s’ubiquen diverses empreses, i últimament, les olors es fan notar bastant, i tal i 

com preveu l’ordenança: “ per determinar, potenciar l’existència de compostos 

tòxics, associats a les emissions d’olors i que es facin públic “, i ens agradaria que 

es fes públic els resultats d’aquest informe elaborats pels tècnics.  

 

Farem dues demandes, una al Sr. Jordi Congost. Vam insistir molt en l’informe 

econòmic esportiu, ens agradaria que també se’ns fes arribar l’ambiental, crec que 

ja vam quedar que se’ns enviaria l’informe, crec que fet per Limnos.  

 

L’altra demanda pel Sr. Albert Tubert, ens agradaria saber en quina fase es troba i 

quin calendari d’execució té pel parc d’Skate, i el parc caní.  

 

Sr. Jordi Congost, 

 

L’estudi econòmic, i després de les seves reiterades comandes, finalment es va 

realitzar, entregar i també debatre en relació als resultats. L’estudi ambiental, mai 

havíem quedat que es realitzaria. El que s’havia comentat, és que Limnos, havia fet 

un informe, i havia adoptat una sèrie de mesures, les quals també n’ha fet 

referència el Sr. Luengo, i que algunes de les quals eren senzilles d’implantar, i 

d’altres eren més difícils. L’informe va ser retornat a Limnos, amb aquestes 

anotacions. En tots cas passaré l’informe i el debatem.  

 

 

 

 



 
 
 

 

Sr. Alcalde, 

 

En relació al parc caní, només dir-li que n’hem donat compte avui. És veritat que 

vostès no l’han pogut veure. En el Decret d’incorporació de romanents, hi ha 

aquesta part, i a partir de que s’hagi comptabilitzat, ( divendres o avui ), es pot 

executar. Tenim els tres pressupostos, i serà d’execució immediata .  

 

Sr. Albert Tubert,  

 

El tema de l’Skate Park, ja està en construcció. Ens hem endarrerit, pel tema de les 

pluges. Però comptem que a finals de març, principis d’abril, que estigui acabat. 

 

El parc caní, doncs és el que ha dit el Sr. Alcalde.  

 

Sr. Xavier Carreras, 

 

En relació als dos temes demanats al Ple del mes de gener, un era el tema de la 

tanca del C/ Josep M. Bohigas, davant del Casal Cívic, i l’altre s’hi s’ha pensat si era 

factible fer un pas de vianants al C/ Francesc Macià, arribant del Club Natació 

Banyoles, discutir si era necessari o no. També volia demanar el tema del parc caní, 

però ja s’ha fet la petició. Crec que tindrà molt d’èxit, però Banyoles, és molt gran, 

i demano si es pot estudiar fer-ne un altre a la zona de Can Puig, a prop del 

pavelló. Un altre tema que volem demanar, és el de les papereres. Tots en sabem 

l’ús, i sabem que algú els fa molt mal fet. Però demanaria que en els llocs on hi ha 

molt de pas, exemple, els camins escolars, altres llocs i/o places, n’hi hagués unes 

quantes més.  

 

Sr. Alcalde,  

 

Quant a la tanca del C/ Josep M. Bohigas, s’ha comunicat als serveis tècnics, per tal 

de fer l’oportú requeriment.  

 

El pas de vianants del C/ Francesc Macià,  en aquest lloc, hi ha un punt càrrega i 

descàrrega de bus, allà mateix, i hi ha uns passos de vianants de travessers,  això 

ho dificulta. El tema està tramès a la Policia Local. I si ha de ser segur el pas, 

l’Ajuntament ho realitzaria, en cas contrari no es farà.  

 

El tema del parc de gossos, crec que em vam parlar amb vostès, i també en sessió 

plenària, i vam dir que en faríem un per veure com funcionava, si se’n fa un bon ús, 

l’èxit que té, i tant de bo tingui l’èxit que diu vostè. Farem aquest, i veurem la 

utilitat, i si és evident, n’haurem de programar un altre, no sé si a Canaleta, o més 

al sud de la ciutat. No ho sabem, en tot cas s’haurà d’estudiar.  

 

En relació a les papereres, no hi ha cap mena d’inconvenient de posar-ne alguna 

més, tot i que en algun lloc, les hem hagut de  treure.  

 

 

Sr. Alcalde, 

 

Dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  

 



 
 
 

 

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

20:30h, de la tarda,  de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretari per a la 

seva constància i efectes, certifico. 

 

L’Alcalde,        El Secretari, 

 

 


