ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 24
D´ABRIL DE 2018
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 24 d´abril
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.
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i dóna la benvinguda. Comenta que ahir
era St. Jordi, i fa entrega de dos llibres un dels Aeròdroms Republicans de la
demarcació de Girona, i l’altre dels alumnes de 4t d’emprenedoria de l’Institut Pere
Alsius “Fronteres a mig camí “. Desitja que sigui del gust de tothom.
Dóna a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi
tractar per declarar-se d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a
continuació es relacionen:
1.0.- PRESIDÈNCIA
1.1.- Aprovació de l'Acta de Ple: Ple Ordinari de 26 de març de 2018.
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 26 de març de 2018
ordinari.
1.2.- Donar compte del Decret de Concertació d'un préstec per finançar
part del programa d'inversions per l'exercici del 2018.
Us comunico que el Ple de l’Ajuntament, en Sessió Ordinària del dia 24 d´abril de
2018, adoptà, entre d’altres, el següent acord:
Atès que amb data 28 de març de 2018 s’ha dictat la resolució d’alcaldia núm.
2018DECR001116 per la que s’ha aprovat la concertació amb l’entitat financera
BANCO DE SABADELL SA d’un préstec per finançar part del programa d’inversions
del pressupost de l’exercici 2018.
D’acord amb el que estableix l’apartat tercer de l’esmentada resolució.
Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2018DECR001116 de data 28 de març de
2018, pel que s’aprova la concertació amb l’entitat financera BANCO DE SABADELL
SA d’un préstec a llarg termini, per import de 1.650.000 €, per finançar part del
programa d’inversions del pressupost de l’exercici 2018.

Sr. Alcalde,
Comenta que el préstec s’ha fet amb el Banc de Sabadell, a un tipus d’interès
variable Euribor + 0’40, pensant que l’euribor és negatiu de -0.30, per tant, s’ha fet
un préstec al 0’10%, aproximadament a dia d’avui.
Sr. Alexandra Pazos,
Bon vespre a tothom, saben que les condicions del Banc de Sabadell són millors,
però també sabem que s’ha presentat un banc que és cooperativa, creiem que el
proper cop que es tornin a revisar els crèdits i les pòlisses, hauríem de tenir en
compte altres factors que no siguin només l’econòmic. Hauríem d’apostar per bancs
més socials que treballin pel poble.
Sr. Alcalde,
Es demana l’oferta a totes les entitats bancàries que hi ha a la ciutat. Hi ha altres
entitats que col·laboren moltíssim mitjançant les seves fundacions .
Enguany, la Tresoreria de l’Ajuntament, permet que no hàgim de fer operacions de
Tresoreria, les operacions de crèdit, ha primat única i exclusivament un criteri
econòmic.
Resultat : Aquest tema es dóna per assabentat.
1.3.- Donar compte de les resolucions adoptades per l'Alcaldia des dia 20
de març de 2018, al 19 d'abril de 2018.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions
d’Alcaldia que corresponen del núm. 2018.999, de 20 de març de 2018, al núm.
2018.1409 , de 19 d’abril de 2018.
Resultat : Aquest tema es dóna per assabentat.
2.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
2.1.- Modificació dels Organigrames de les Àrees de Serveis Generals,
Serveis a les persones i Serveis Territorials.
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 27 de març de 2017 va 12 de
desembre de 2017, va aprovar els Organigrames funcionals, el Manual
d’organització i les Fitxes descriptives dels llocs de treball de l’Ajuntament.
Posteriorment, per acord del Ple extraordinari de 13 de novembre de 2017 es va
aprovar la modificació puntual de l’Organigrama de Serveis Generals de
l’Ajuntament.
D’acord amb els documents aprovats l’Organigrama administratiu de l’Ajuntament
es divideix en cinc grans àrees funcionals:
1.
2.
3.
4.
5.

Àrea
Àrea
Àrea
Àrea
Àrea

de
de
de
de
de

Serveis Generals
Serveis Econòmics
Seguretat pública
Serveis a les persones
Serveis Territorials.

L’organigrama, d’acord amb el manual d’estructura organitzativa, és l’esquelet de
l’organització, on es despleguen els principis de jerarquia i d’especialització que han
d’orientar el funcionament de la mateixa. En ell es descriu la ubicació dins de
l’estructura de cada servei, i la seva dotació i dimensió. A més, l’organigrama
comporta la determinació de les estructures de relació formal rellevants i reals, les
línies de rendiment de comptes, i força la simplificació i ordenació de l’estructura
organitzativa.
El principi organitzatiu a partir
d’autonomia funcional. Segons
poder tirar endavant totes les
seves competències amb el
organitzatius.

del qual es construeix l’organigrama, és el principi
aquest principi, el cap d’una unitat funcional ha de
accions necessàries per al desenvolupament de les
seu propi personal i els seus propis recursos

En la reunió del dia 05 d’abril de 2018 es va acordar en reunió de la Mesa General
de negociació de l’Ajuntament la modificació funcional operativa, que no comporta
creació ni supressió de nous serveis, de tres organigrames de l’Ajuntament: són els
organigrames de les àrees de Serveis Generals, Serveis a les persones i Serveis
Territorials.
Vist que d’acord amb l’article 15 del Pacte de Condicions de treball del personal
funcionari i del Conveni de condicions de treball del personal laboral de
l’Ajuntament de Banyoles, l’organització del treball és facultat exclusiva de
l’Ajuntament, que ha d’establir els sistemes de racionalització, millora de mètodes i
processos i simplificació de tasques que permetin un millor i més alt nivell de
prestació de serveis.
Vist que d’acord amb l’article 72 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
del text Refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, les administracions públiques,
en el marc de les seves competències d’autoorganització, estructuraran els seus
recursos humans d’acord amb les normes que regulen la selecció, la promoció
professional, la mobilitat i la distribució de funcions d’acord amb les normes del
TREBEP.
Atès l’esmentat, s’estima convenient per la millora i optimització del funcionament
global de les àrees municipals, la modificació dels Organigrames proposats, atès
que els organigrames administratius es van aprovar pel Ple de la corporació,
correspon a aquest òrgan la seva modificació.
Vist l’informe del Servei de Recursos Humans de data 12 d’abril de 2018.
Atès doncs que aquest canvi incideix directament en l’organigrama municipal, com
esquema que ordena les relacions verticals i horitzontals de l’organització, atenent
a la realitat existent i a les propostes de desenvolupament de futur. Per a
respondre a aquest canvi, cal fer els adaptacions oportunes en l’organigrama
municipal vigent, aprovat conjuntament amb el pressupost.
Per tot l’explicitat, el Ple adopta els següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació dels organigrames municipals vigents de les àrees
de Serveis Generals, Serveis a les Persones i Serveis Territorials, en els termes que
s’expressen a continuació:

a. Àrea de serveis generals:




El lloc de treball d’administratiu/va de gestió adscrit a l’àmbit de
la Secretaria municipal, s’adscriurà al Servei de Recursos
Humans.
El lloc de treball d’auxiliar de gestió administrativa, que estava
adscrita al Servei de Recursos Humans, s’adscriurà a l’àmbit de la
Secretaria de la Corporació.

b. Àrea de Serveis a les persones:



Increment de la dotació del lloc de conservador/a de Museus a 2
llocs.
Increment de la dotació del lloc d’auxiliar d’equipament museus a
2 llocs.

c. Àrea de Serveis Territorials:


Establir la dependència funcional dels llocs de cap de
manteniment de la Via pública, de gestor/a administratiu/va ,
administratiu/va de gestió i auxiliars de gestió administrativa dels
dos caps de servei de l’àrea, servei d’Urbanisme i Habitatge i
Servei de Medi Ambient i Via pública

Segon.- Notificar aquest acord a la Junta de personal funcionari i al comitè
d’empresa de l’Ajuntament.
Sr. Alcalde,
No és un increment de llocs de treball, sinó que és posar en ordre qüestions
heretades des fa temps. Un canvi de C2 a C1, de Serveis Generals, i el tema
d’incorporar els dos caps de serveis, a les places d’administratiu i d’auxiliar als
Serveis Territorials, és una qüestió que ja està feta, només caldria deixar-ho clar.
Resultat de la votació : Modificació dels Organigrames de les Àrees de
Serveis Generals, Serveis a les persones i Serveis Territorials. 12 vots a
favor, (grups municipals CiU, CUP i ICV-IdB), 5 abstencions, (grup
municipal Junts per Banyoles-ERC).

3.0.- COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS
3.1.- Modificació de crèdit núm. 24/2018, inversions financerament
sostenibleS.
Atès que es va liquidar el Pressupost de l’exercici 2017, per Decret de l’Alcaldia
núm. 2018.803, de data 28 de febrer de 2018 i el Decret d’esmena núm. 2018.951
de data 15 de març de 2018, amb un Romanent de Tresoreria disponible per a
despeses generals d’import 3.267.129,67 €
La liquidació de l’exercici de 2017 dóna una capacitat de finançament en termes
SEC d’import 1.822.781,66 (superàvit), una vegada aplicat el saldo de les

operacions pendent d’aplicar al pressupost a 31/12/2017, aplicació realitzada amb
la modificació de crèdit de ple número 15/2018. Aquesta xifra suposa la part del
romanent de tresoreria que es pot aplicar a inversions financerament sostenibles,
d’acord amb la disposició addicional 16a. del TRLLHL i el Reial Decret-llei 1/2018,
de 23 de març, pel que es prorroga per l’any 2018 el destí del superàvit d eles
corporacions locals per inversions financerament sostenibles
Vist l’informe conjunt emès per la Cap de Serveis a les Persones i la Cap de
manteniment de Via Pública, en els que proposen la modificació de crèdits per
poder portar a terme diferents projectes d’inversions, que al llarg de la seva vida
útil seran financerament sostenibles i que tenen reflex pressupostari en els grups
de programes contemplats a la disposició addicional 16a. esmentada, per tant es
podrà aplicar aquest superàvit per finançar part d’aquestes inversions.
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, Aquesta Comissió Informativa,
proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 24/2018 per
aplicació del superàvit en termes SEC, d’acord amb el que disposa l’article 15 de la
Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, d’acord
amb el següents quadres:
ESTAT DE DESPESES
Org.

Prog.

Econ.

Denominació

31

15320

61931

Pavimentació VP

31

15320

61932

Pavimentació VP

31

15320

61933

Pavimentació VP

31

15320

61934

Pavimentació VP

31

15320

61935

Pavimentació VP

12

93300

62210

Gestió patrimoni

45

34224

62210

Camp futbol vell

44

23102

62210

Casals de barri

31

15320

61936

Pavimentació VP

31

15320

61937

Pavimentació VP

42

32000

62211

Educació

Import
Obres
Carrer
Rotes
(IFS)
Arranjament
C/
St.
Esteve, Pou, Carmelites
Velles ……) (IFS)
Carril bici Estany (IFS)
Parterres
Països
Catalans (IFS)
Rotonda Plaça Europa
de les Nacions (IFS)
Obres reforma servei
d’Intervenció (IFS)
Obres vestidors camp
de futbol vell (IFS)
Obres
rehabilitació
centre cívic St. Pere
(IFS)
Obres
reesfaltatge
carrers (IFS)
Adequació de voreres
(IFS)
Ombracles
escola
Camins,
Vila
i
Pla

685.000,00
151.781,66
25.000,00
23.500,00
37.500,00
100.000,00
100.000,00
80.000,00
250.000,00
200.000,00
34.000,00

Ametller (IFS)
42

32315

62210

42

32310

62210

42

32000

62212

42.

32311

62210

42

32000

62210

Rehabilitació paviment
La Balca (IFS)
B. Reforma teatre Escola
La Vila (IFS)
Pintura façanes : Escola
Educació
Vila i Draga (IFS)
Habilitació
terrassa
Escola La Draga
escola La Draga (IFS)
Treballs
serralleria
Educació
escoles (IFS)
Escola Bressol
Escola
Mn.
Reixach

TOTAL

24.000,00
28.000,00
36.000,00
23.000,00
25.000,00
1.822.781,66

ESTAT D'INGRESSOS
Org.
11

Econ. Denominació
87000 Rom. Tresoreria per a Despeses Generals
TOTAL

Import
1.822.781,66
1.822.781,66

Tercer .- 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. Pau Comas,
Bona tarda. La liquidació de l’exercici del 2017, dóna una capacitat de finançament
positiva, per tant, amb un superàvit d’1.822.781,66€, com es pot veure a la
proposta, és la part dels romanents de tresoreria que es poden aplicar a les
inversions financerament sostenibles. Enguany estaran destinades a l’arranjament
de via pública, com les obres del C/ Rotes, arranjament dels carrers St. Esteve, C/
del Pou i C/ Carmelites Velles, també es destinaran a equipaments culturals,
esportius i educatius, per valor d’1.822.781,66€.
Sr. Joan Luengo,
És per explicar el vot. Hi ha partides que hi estem d’acord, i en altres les troben
elevades d’import. Tenim un dubte en la partida de la reforma del Teatre de l’Escola
Mn. B. Reixach, i és si en aquesta reforma també s’hi inclouen les cadires o es
mantenen les actuals ?
Sra. Ester Busquets,
Bona tarda. Les cadires del Teatre de la Vila, s’entapissaran de nou i es pintaran, a
banda es posarà una pantalla, es canviaran les cortines i s’arreglarà el terra, és una
reforma força integral.
Sr. Joan Luengo,
Mantindrem com sempre el vot d’abstenció. No aprovem el pressupost, per tant la
coherència és l’abstenció.

Sr. Alcalde,
En relació al tema de partides elevades, i ho vam dir a la Comissió Informativa que
les partides eren a l’alça. El calaix de sastre són els carrers St. Esteve, Pou i
Carmelites Velles.
Sra. Alexandra Pazos,
Al no votar els pressupostos i en coherència, també ens abstindrem.
Sra. Roser Masgrau.
Bona nit a tothom. Les propostes ens semblem bé, potser nosaltres en farien unes
altres. De la manera que es fa el C/ Rotes, i amb una inversió important, demanem
que hi hagués continuïtat amb el C/ Mn. Sala, quedaria tota aquesta part del nord
arreglada. Potser aquest carrer està amb més bones condicions que el C/ Rotes,
però és un carrer estret i amb certes dificultats. Pel que fa a les altres partides, no
fem cap comentari.
Sr. Alcalde,
El Sr. Luengo, ho va comentar a les Informatives, i vostès també en els
pressupostos. Hem posat el que està projectat, el que podem arribar aprovar i
adjudicar al llarg de l’any. Em vaig comprometre a encarrilar el projecte d’aquest
espai i fos possible que entressin a les inversions financerament sostenibles, que
ho veig difícil, mirarem d’incloure-ho en el pressupost de l’any que ve.
Amb la nova disposició que va fer el Govern Central, es poden posar inversions
financerament sostenibles a equipaments, culturals, esportius etc, els quals no
estaven contemplats en els anys anteriors.
Resultat de la votació : Modificació de crèdit núm. 24/2018, inversions
financerament sostenible. 9 vots a favor, (grup municipal CiU), 8
abstencions, (grups municipals, Junts per Banyoles-ERC, CUP i ICV-IdB).
S’aprova per majoria absoluta.

4.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
4.1.- Modificació del Conveni de delegació al Consell Comarcal del Pla de
l'Estany del Servei de Jardineria i Manteniment de Zones Verdes del
Municipi de Banyoles.
Vist que el Ple de l ’Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 27 de
desembre de 2017 adoptà, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany el servei de jardineria i
manteniment de zones verdes d’acord amb les condicions previstes a l’Annex de
l’esborrany del conveni pendent de subscriure.
Segon.-Aprovar el conveni marc de delegació de competències entre l’Ajuntament de
Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per la prestació del servei de
jardineria i manteniment de zones verdes mitjançant el COIET”.
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Ple de l’Estany, en sessió ordinària celebrada el
dia 31 de gener de 2018, ha adoptat, entre d’altres, els següents acords:
“Primer. Acceptar les delegacions dels ajuntaments de Banyoles (...) dels serveis de
jardineria, manteniment de zones verdes (...) a favor del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany.

Segon. Formalitzar la signatura del conveni de delegació de competències juntament
amb els annexos descriptius dels treballs a realitzar”.
Vist que la Presidència del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, mitjançant Resolució
núm. 2018PRES000110 del dia 22 de febrer de 2018 ha resolt aprovar el Conveni de
delegació entre el Consell Comarcal del Pla de L’Estany i l’Ajuntament de Banyoles per
a la prestació de serveis de jardineria i manteniment de zones verdes i el seu annex.
Vist que en data 26 de març de 2018 el Tècnic mig de Medi ambient i via pública ha
emès el següent informe:
“... Que la versió que es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament de Banyoles en sessió
ordinària el dia 27 de desembre de 2017 no era la darrera versió que s’havia treballat
tècnicament.
Que la versió que va aprovar el Consell Comarcal és la darrera versió que s’havia
treballat tècnicament entre el Consell Comarcal – COIET i l’Ajuntament de Banyoles,
incorporant bàsicament més detalls i informació en l’annex 1 del conveni de delegació,
especificant amb més detall els recursos humans i materials que es destinaran a la
prestació dels serveis de jardineria objecte del present conveni, sense modificar en cap
cas l’import total del conveni de delegació per la prestació dels serveis de jardineria, de
233.000 € anuals, però amb algun error material.
Que els canvis que queden incorporats en la darrera versió del conveni són:
 Es modifica el redactat del primer paràgraf del punt 3 del conveni, afegint al final
del mateix, “prèvia presentació de la corresponent liquidació” i especificant el cost
del mes de desembre, quedant el redactat de la següent manera: “L’import total
per a la realització d’aquests treballs és de 233.000 € (exempts d’IVA) quantitat
que l’Ajuntament pagarà al Consell Comarcal del Pla de l’Estany a raó de 19.416,66
€/mes (19.416,74€ el mes de desembre), a mesura que es realitzin les actuacions,
mitjançant transferència al compte corrent del Consell Comarcal de Pla de l’Estany,
prèvia presentació de la corresponent liquidació.”
 Punt 4 del conveni: S’afegeix el paràgraf: “L’aplicació d’aquest conveni s’iniciarà
amb efectes del dia 1 de gener de 2018.”
 Punt 5 del conveni: s’afegeix “i el regidor/a de medi ambient de l’Ajuntament de
Banyoles”, quedant el redactat de la següent manera: “S’estableix una comissió de
seguiment i control de l’execució d’aquest conveni, que estarà formada per un
tècnic i el regidor/a de medi ambient de l’Ajuntament de Banyoles i la directora del
COIET o persona en qui delegui. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim un cop
cada semestre.”
 En el punt primer de l’Annex 1, s’afegeix a l’últim paràgraf: “Aniran a càrrec del
Servei Especialitzat COIET les despeses corresponents a la reposició de flors de
temporada, ressembrat de gespes, recanvis del sistema de reg, adobs i
herbicides”; i es suprimeix: “En aquests treballs no es contempla: -Repàs, posada a
punt i manteniment dels quadres elèctrics, - i tot allò no especificat en aquest
conveni (a excepció d’altres feines previ acord d’ambdues parts).”
 En el punt segon de l’annex 1: s’afegeixen els horaris d’acord amb el calendari
laboral del COIET i s’afegeixen els recursos materials del conveni, quedant aquest
punt redactat de la següent manera:
“Segon. Per la realització d’aquests treballs es disposarà de 3 monitors i 8 peons.
L’horari de prestació del servei serà els dies laborables de dilluns a divendres
(d’acord al calendari laboral del servei aprovat anualment, el qual es farà arribar al
tècnic/a de l’ajuntament):
o Del 16 d’abril al 7 de setembre, de 7.00 – 15.00h.
o Resta de l’any de les 7.45 – 15.00h.

Durant el període d’estiu, els treballadors assignats al servei, es repartiran en torns
de vacances (de juliol a setembre). Per aquest motiu sempre hi haurà 1 equip de
vacances i 2 treballant. Durant el període de Nadal, el 50% dels treballadors
assignats al servei faran vacances i la darrera setmana de desembre, i la resta la
primera setmana de gener. Per l’exercici 2018, el personal de jardineria també té
assignats com a vacances els dies: 30/04, 10/09, 02/11 i 07/12.
Pel que fa als recursos materials, els equips de treball disposaran de:
o Elements de transport: 2 vehicles elèctrics de nova adquisició, i 1 camió Nissan
bolquet de doble cabina.
o Elements de treball: 1 tractor tallagespes Cubcadet Z1, 3 tallagespes Honda de
betzina, 6 desbrossadores (2 de les quals elèctriques), 3 retalla tanques
elèctrics, 3 bufadors elèctrics, 1 motoserra, 1 podadora d’alçada elèctrica,
tisores de mà, altres petites eines de jardineria.”
 S’afegeix un punt tercer de l’annex 1: “Periòdicament es lliurarà als serveis tècnics
de l’ajuntament les dades corresponents al nombre d’actuacions realitzades i el
cost econòmic de les mateixes.”
 S’elimina l’annex 2, del llistat de treballs a realitzar per carrers/zones del municipi
de Banyoles, doncs és una informació duplicada. Els treballs a realitzar ja queden
suficientment descrits en l’annex 1 i els espais també queden detallats en el plànol
annex al conveni, quedant incorporats tots els treballs descrits en totes les zones
verdes del municipi, a expenses d’incrementar-se o reduir-se a conseqüència de
l’urbanisme de la ciutat.
Que es modifiqui el text de l’esborrany de conveni marc de delegació de competències
entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per la
prestació dels servei de jardineria i manteniment de zones verdes mitjançant el COIET,
aprovat en sessió ordinària celebrada el dia 27 de desembre de 2017, i que s’aprovi el
nou text del conveni adjunt a l’expedient.
Que es comuniqui al Consell Comarcal del Pla de l’Estany als efectes de les correccions
i esmenes oportunes”.
Vist el que disposen els articles 66.3 d) 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;
25.1 c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’organització comarcal; 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic i 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari municipal.
Atès que l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que els acords de
transferència de funcions a altres administracions públiques per mitjà de conveni,
l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de
corporació.
Per tot l’explicitat, el Ple adopta els següents acords:
Primer. Deixar sense efectes el punt segon de l’acord del Ple de l’Ajuntament del
dia 27 de desembre de 2017 d’aprovar el conveni marc de delegació de competències
entre l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per la
prestació del servei de jardineria i manteniment de zones verdes mitjançant el COIET,
pels motius explicats en l’informe tècnic transcrit en la part expositiva d’aquest acord.

Segon. Aprovar el Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i
l’Ajuntament de Banyoles per a la prestació de serveis de jardineria i manteniment de
zones verdes d’acord amb el text aprovat per Resolució de la Presidència del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany del dia 22 de febrer de 2018 i que a continuació es
transcriu:
“Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament
de Banyoles per la prestació de serveis de jardineria i manteniment de zones
verdes.
Parts
Jordi Xargay i Congost, president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, per
nomenament en sessió constitutiva de data 15 de juliol de 2015, assistit pel
secretari d’aquesta corporació, Joan Solà i Busquets.
Miquel Noguer i Planas, alcalde de l’Ajuntament de Banyoles, per nomenament en
sessió constitutiva de data 13 de juny de 2015, assistit pel secretari d’aquesta
corporació, Norbert Bes i Ginesta.
Antecedents
1. L’article 66.3.d) 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 estableix que els
ens locals tenen competències pròpies, entre d’altes matèries, en parcs i
jardins.
2. Segons estableix l’article 25.1 c) del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal, correspon a la comarca
l’exercici de les competències que li deleguin els ajuntaments.
3. El Consell Comarcal del Pla de l’Estany mitjançant el Centre Ocupacional i
Especial de Treball (COIET), té com a objectiu la integració laboral de les
persones amb discapacitat de la comarca, oferint-los un lloc de treball i el
suport necessari per a una millora de la seva qualitat de vida individual i social.
4. Ambdues administracions estan interessades en què els treballs de
manteniment de parcs i jardins municipals es porti a terme pel personal del
COIET amb la qual cosa s’aconsegueix l’eficàcia de la gestió pública, facilitant la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, i en definitiva la integració
laboral del personal del Centre Especial de Treball.
Per tot això,
Convenen
1.
L’Ajuntament de Banyoles delega al Consell Comarcal del Pla de l’Estany la
competència en manteniment de parcs i jardins de la ciutat de Banyoles, per a
la realització dels treballs detallats en l’annex 1.
2.
El Consell Comarcal accepta la delegació de la competència, la qual serà
desenvolupada per personal del Centre Especial de Treball (COIET).
La programació i supervisió dels treballs serà realitzada pels serveis tècnics de
l’Ajuntament de Banyoles, coordinant-se amb el cap de jardineria del COIET.
3.

L’import total per a la realització d’aquests treballs és de 233.000 € (exempts
d’IVA) quantitat que l’Ajuntament pagarà al Consell Comarcal del Pla de
l’Estany a raó de 19.416,66 €/mes (19.416,74€ el mes de desembre), a
mesura que es realitzin les actuacions, mitjançant transferència al compte
corrent del Consell Comarcal de Pla de l’Estany, prèvia presentació de la
corresponent liquidació.
Els preus pactats en aquest conveni podran ser actualitzats, de forma
degudament justificada, sobre la base dels preus públics aprovats anualment
pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

Per als anys successius es podran modificar, si s’escau, les condicions de la
prestació, mitjançant una addenda a aquest conveni.
4.
La durada d’aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2021. Aquest
conveni es prorrogarà per acord exprés amb un màxim de quatre anualitats
més, s no es denuncia per alguna de les parts amb un mes d’antelació.
L’aplicació d’aquest conveni s’iniciarà amb efectes del dia 1 de gener de 2018.
En cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna
de les parts, es produirà la resolució dels Conveni.
5.
S’estableix una comissió de seguiment i control de l’execució d’aquest
conveni, que estarà formada per un tècnic i el regidor/a de medi ambient de
l’Ajuntament de Banyoles i la directora del COIET o persona en qui delegui.
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim un cop cada semestre.
6.
Els termes i condicions d’aquest Conveni es poden modificar en el transcurs
de la seva vigència amb acord exprés de les seves parts.
Com a mostra de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per
duplicat.
ANNEX 1 :
Treballs de jardineria a realitzar en el municipi de Banyoles
Primer. Serveis de jardineria i manteniment de zones verdes:
Manteniment general dels jardins i espais verds municipals, incloent-hi el parc
de la Draga, amb el parc Neolític.
Manteniment de cespitoses i prats verds (neteja, segues, escarificats,
ressembres, adobats, regs puntuals,...).
Manteniment de superfícies de sauló de les zones verdes i places (neteja,
escarda, aportacions puntuals,...)
Control visual de la xarxa d'instal·lacions de regs.
Manteniment de la xarxa d'instal·lacions de regs, i gestió puntual de l'obertura i
tancament, especialment a inici/final de campanya de reg.
Plantació d'arbustives i flors (en jardineres, parterres,...) i el seu reg manual
quan sigui necessari.
Reg amb mitjans auxiliars de plantes arbustives i arbòries fins al segon any de
plantació, en les èpoques que sigui necessari.
Poda d'arbustives i d'arbres de petites dimensions i recollida de la brancada.
Manteniment de les plantacions d'arbres i arbustives (adobat, fixació o
entutorat, reg puntual de suport,...).
Neteja dels escossells i desherbat.
Manteniment puntual de la Caseta de Fusta (manteniment de la vegetació,
gespa, instal·lacions xarxa de reg,...).
Tasques de manteniment de la jardineria de les escoles de Banyoles (escola de
la Draga, escola Baldiri Reixac, escola de Can Puig, escola del Pla de l'Ametller i
escola Camins).
Ressembrats de gespa en àrees malmeses.
Manteniment puntual de totes les zones d'horts urbans municipals
(manteniment de l'en Suport en el control biològic de les plagues de l'arbrat
municipal.
Tractament dels embornals sifònics i punts d'aigua estancada (fonts) amb
productes larvicides per combatre el mosquit tigre.
Aniran a càrrec del Servei Especialitzat COIET, les despeses corresponents a la
reposició de flors de temporada, ressembrat de gespes, recanvis del sistema de
reg, adobs i herbicides.
Segon. Per la realització d’aquests treballs es disposarà de 3 monitors i 8 peons.
L’horari de prestació de servei serà els dies laborables de dilluns a divendres

(d’acord al calendari laboral del servei aprovat anualment, el qual es farà arribar al
tècnic/a de l’ajuntament):
Del 16 d’abril al 7 de setembre, de 7.00 – 15.00 h.
Resta de l’any de les 7.45 – 15.00 h.
Durant el període d’estiu, els treballadors assignats al servei, es repartiran en 3
torns de vacances (de juliol a setembre). Per aquest motiu sempre hi haurà 1 equip
de vacances i 2 treballant. Durant el període de Nadal, el 50% dels treballadors
assignats al servei faran vacances la darrera setmana de desembre, i la resta la
primera setmana de gener. Per l’exercici 2018, el personal de jardineria també té
assignats com a vacances els dies: 30/04, 10/09, 02/11 i 07/12.
Pel que fa als recursos materials, els equips de treballs disposaran de:
Elements de transport: 2 vehicles elèctrics de nova adquisició, i 1 camió Nissan
bolquet de doble cabina.
Elements de treball: 1 tractor tallagespes Cubcadet Z1, 3 tallagespes Honda de
betzina, 6 desbrossadores (2 de les quals elèctriques), 3 retalla tanques
elèctrics, 3 bufadors elèctrics, 1 motoserra, 1 podadora d’alçada elèctrica,
tisores de mà, altres petites eines de jardineria.
L’import total per la prestació d’aquests serveis és de 233.000,00 euros (exempts
d’IVA).
Tercer. Periòdicament es lliurarà als serveis tècnics de l’ajuntament les dades
corresponents al nombre d’actuacions realitzades i el cost econòmic de les
mateixes”.
Tercer. Facultar l’Alcalde per a la signatura del conveni de delegació aprovat.
Quart. Traslladar l’acord a la Intervenció municipal i al Servei de Medi ambient i via
pública, als efectes pertinents.
Sr. Joan Luengo,
Votarem a favor. Només un petit incís, ja que es feia la revisió, també s’hauria
d’haver revisat el nom del Centre Especial, que actualment es diu EL PUIG, i no el
COIET, creiem que en aquesta actualització també s’havia d’haver actualitzat el
nom.
Sr. Alcalde,
Crec que ha arribat així des del Consell Comarcal, però feta la consideració ho
passarem de la manera correcte. Gràcies
Resultat de la votació : Modificació del Conveni de delegació al Consell
Comarcal del Pla de l’Estany del servei de jardineria i manteniment de
zones verdes del municipi de Banyoles. S’aprova per Unanimitat.
4.2.- Aprovació inicial de la modificació puntual del TR del PGOU pel canvi
de qualificació urbanística per passar la zona S.33 a zona S.5 a la Carretera
de Figueras.
Vista la proposta de Modificació Puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació
Urbana de Banyoles, presentada pel Sr. D.F.X, en representació del Sr. J.J.T, que té
per objecte canviar l’actual qualificació urbanística de zona de xalets aïllats
(subzona S.33) que presenta l’àmbit objecte de la modificació a la Carretera de
Figueres a zona de serveis generals (S.5).
Vist l’informe tècnic i jurídic emès per la Cap del servei d’urbanisme i l’arquitecta
municipal, signat en data 12 d’abril 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 l’exposat, 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 Text Refós del Pla General
d’Ordenació Urbana de Banyoles pel canvi de qualificació urbanística, per passar de
zona S.33 a zona S.5, de terrenys situats a la Carretera de Figueres, redactada per
l’arquitecte D.F.X.
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 qual 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,
Bona nit. Tal i com ha comentat el Sr. Secretari, fem la modificació puntual de text
Refós, pel canvi de tipologia de la qualificació urbanística. El canvi de S.33 a S.5,
ens permet passar de zona de xalets aïllats a zona de serveis generals. El fet de
passar a zona de serveis generals, permet l’ús esportiu i comercial de la zona, i el
que fem és ordenar-ho per tal que tingui els usos apropiats.
Sr. Joan Luengo,
Per explicar el motiu del vot. Creiem que degut aquest canvi, podran haver-hi un
seguit de situacions, les quals poden generar més mobilitat en aquesta zona, serà
una zona on caldrà posar-hi més aparcaments, els quals estan molts limitats. La
proposta que tenim sobre el Pla d’ordenació Urbanística nou no resolt aquests
temes de mobilitat, tot i que, s’ha comentat que es podria modificar. És veritat que
una de les condicions que ha posat Iniciativa, per aprovar el POUM, és que no vol
incrementar més el nombre de supermercats o de superfícies grans a la nostra
ciutat. Entenem que el Pla d’Ordenació Urbanística ho permet, i si governéssim
també hauríem de facilitar-ho. Amb els dubtes de la mobilitat i de l’aparcament i
amb la base que no volem segons quins serveis en aquesta ciutat, ens abstindrem
en la votació.
Sr. Alcalde,
Només dir que avui fem un canvi a serveis generals. Tot el que s’hagi d’incorporar a
després d’aquest, haurem de veure tots els aspectes que vostè ha apuntat i
d’altres. Però avui no fem això, només fem el canvi .
Sr. Albert Tubert,
No estem atorgant cap llicència, la llicència anirà condicionada a tots aquests
factors que vostè ha comentat i que hem estat treballant amb els tècnics. Només
fem un canvi de tipologia d’ús.
Sr. Non Casadevall,
El nostre grup municipal també s’abstindrà, en sintonia del que acaba de comentar
Iniciativa. Entenem que es reguli aquest espai que tenia un ús que no era adequat.
Alhora creiem que com que estem fent una relectura de tota la ciutat, creiem que
podíem esperar i acabar-ho d’implicar a tota la ciutat.
Resultat: Aprovació inicial de la modificació puntual del TR del PGOU pel
canvi de qualificació urbanística per passar la zona S.33 a zona S.5 a la
Carretera de Figueras. 14 vots a favor ( grups municipals CiU i Junts per
Banyoles-ERC), i 3 abstencions, (grups municipals CUP i ICV-IdB ).

4.3.- Aprovació inicial de la modificació de l’article 98 del Text Refós de les
Ordenances d’Edificació del municipi de Banyoles.
Atès que l’Ajuntament de Banyoles, en data 1 d’octubre de 2007, va aprovar
definitivament el text refós de les ordenances relatives a l’edificació del municipi de
Banyoles, modificat per acord del Ple de data 28 de juny de 2010 i per acord del Ple
de data 7 de maig de 2012.

Atès que, en data 17 d’abril de 2018, l’arquitecte municipal emet informe sobre la
necessitat de modificar les referides ordenances per tal d’incorporar la regulació de
les sortides d’aire procedents de renovació dels locals ( segons RITE), que no es
regula en l’ordenança vigent, atès que, en aquest tipus de locals s’ha de donar
compliment a les exigències de salubritat i ITE.
Atès que aquesta regulació ja es contemplava en l’Ordenança reguladora de la
instal·lació d’aparells condicionadors d’aire visibles des de la via pública o instal·lats
a l’aire lliure, aprovada definitivament en sessió plenària de 24 de març de 1993 (
BOP de Girona 49, de 22 d’abril de 1993). Aquesta Ordenança va ser derogada pel
Text Refós de les Ordenances relatives a l’edificació del municipi de Banyoles,
aprovat en data 1 d’octubre de 2007, que va refondre diverses ordenances, però no
va incorporar aquesta regulació.
Vist l’informe emès en data 17 d’abril de 2018 per la Cap de Servei d’Urbanisme en
relació a la normativa i procediment aplicable.
Atès que, segons l’article 56 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, en la
modificació de les ordenances s’han de seguir els mateixos tràmits que per a la
seva aprovació.
Vist el que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
del règim local (LRBRL); article 178 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC); article
56 del RDL 781/1986, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local (TRRL) i 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).
Vist que la competència per l’aprovació d’aquest acord correspon al Ple de la
Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 d) de la LRBRL.
Per tot l’explicitat, el Ple adopta els següents acords:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 98 del TEXT REFÓS DE
LES ORDENANCES RELATIVES A L’EDIFICACIÓ DEL MUNICIPI DE BANYOLES
substituint l’anterior redacció pel següent text: .
Així doncs, l’article 98 de les referides ordenances quedarà redactat de la següent
manera:
“ Article 98.
La sortida d’aire dels compressors i en el seu cas la procedent de renovació dels
locals (segons RITE), es podrà conduir a la via pública, prèvia justificació tècnica
que no es generaran molèsties als veïns. En tot cas la sortida haurà d’estar com a
mínim a 2 metres per sobre del nivell de la vorera, sempre haurà de quedar per
sobre del nivell de la porta d’accés i s’haurà d’instal·lar un difusor a fi de canalitzar
l’aire.
El present article és aplicable a extractors/ventiladors destinats a la renovació
únicament i exclusivament de l’aire viciat de locals, no així de fums o bafs.”

Segon.- DISPOSAR sotmetre l’acord a informació pública mitjançant un anunci que
s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial de la Generalitat
de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de
reclamacions i suggeriments. En el cas que no es presentin reclamacions o
suggeriments s’entendrà definitivament aprovada.
Sr. Albert Tubert,
El que es fa és reincorporar l’article, el qual ja estava contemplat a les Ordenances
d’Edificació de l’any 1993, però en el text refós del 2007, va desaparèixer, i ens
troben en la necessitat que aquest sigui vigent. Tal i com diu l’article, és per treure
l’aire de dins els locals, a la via pública, sempre i quan no sigui molest pels veïns, i
amb les vist i plau dels tècnics.
Sra. Alexandra Pazos,
Explicarem el perquè del nostre vot. Com bé saben nosaltres insistim en el tema de
la revisió de les Ordenances en la seva totalitat. Entem que s’hagi d’afegir aquest
punt, però creiem que s’hauria de revisar l’ordenança sencera. Igualment s’haurien
de revisar les ordenances que hi ha penjades a la web. Per això ens abstindrem .
Resultat de la votació: Aprovació inicial de la modificació de l’article 98 del
Text Refós de les Ordenances d’Edificació del municipi de Banyoles. 15 vots
a favor, (grups municipals, CiU, Junts per Banyoles-ERC, i ICV-IdB), 2
abstencions, (grup municipal CUP).

4.4.- Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per la instal·lació d’una
planta de transferència de residus al sector “Paratge de Can Vinardell” del
veïnat de Puigpalter, promogut pel Sr. F.V.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 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, en relació al referit avanç del Pla especial, emet acord amb la següent
observació: “Al tractar-se d’una infraestructura no prevista pel planejament general
i que te la consideració de sistema general, caldrà o bé tramitar una modificació del
planejament general o be 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 va optar per proposar 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
Atès 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.
Atès que, en data 22 de gener de 2018 (E2018001262), el mateix promotor
presenta proposta de Modificació puntual del TRPGOU al sector “Paratge de Can
Vinardell”, que té per objecte assignar al sistema d’infraestructures (S) els referits
terrenys.
Atès que, en sessió de data 26 de febrer de 2018, el Ple de l’Ajuntament aprova
inicialment la referida Modificació puntual del TRPGOU.
Atès que, en data 12 d’abril de 2018 el mateix promotor presenta el present Pla
especial urbanístic per a la instal·lació d’una planta de transferència de residus al
“Paratge de Can Vinardell”, redactat per l’arquitecte Jordi Vidal i Mir.
Atès que l’article 101 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLUC), modificat per la Llei 3/2012,
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, estableix que
la iniciativa privada pot formular plans especials urbanístics, plans de millora
urbana i plans parcials urbanístics d'acord amb el planejament urbanístic general
aplicable.
Atès que les instal·lacions de tractament de residus estan incloses en els supòsits
d’actuacions en sòl no urbanitzable com a activitats o equipament d’interès públic
que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, d’acord al que estableix l’article 47.4 d)
del TRLUC i que l’article 67.1 del TRLUC estableix que en desenvolupament de les
previsions del planejament territorial o del planejament urbanístic general, es
poden aprovar plans especials urbanístics si són necessaris per a assolir les
finalitats següents, entre d’altres, les
actuacions específiques en sòl no
urbanitzable a què fa referència l’article 47.4.
Vist l’informe tècnic i jurídic emès per l’arquitecte municipal i per la TAG de l’Àrea
de Serveis Territorials en data 18 d’abril de 2018 obrant a l’expedient.

Vist el que disposen els articles 47 i 48 del TRLUC, en relació al règim d’ús del sòl
no urbanitzable.
Vist el que disposen els articles 67, ss i cc del TRLUC en relació als Plans Especials
urbanístics i 85, ss i cc del mateix text legal en relació a la seva tramitació.
Per tot l’explicitat, el Ple adopta els següents acords:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla Especial Urbanístic per la instal·lació d’una
planta de transferència de residus al sector “Paratge de Can Vinardell” del veïnat de
Puigpalter, promogut pel Sr. F.V.V., amb les següents condicions, d’acord amb
l’informe emès en data 18 d’abril de 2018 per l’arquitecte municipal i per la TAG de
l’Àrea de Serveis Territorials:
1..- Prèviament a l’aprovació provisional, caldrà incorporar al Pla Especial les
següents consideracions:
- Corregir el pla d’etapes, en el sentit que tota l’actuació es realitzarà en una
etapa única, amb una sola llicència ambiental i una llicència d’obres.
- S’han d’incloure els informes previstos a l’article 48.1 del TRLUC.
- Justificar la suficiència de l’actual xarxa d’abastament d’aigua davant l’ampliació
de la instal·lació i la infraestructura per a l’extinció d’incendis.
- Establir les mesures necessàries per a garantir que no es produeixin abocaments
al medi, per tal de no comportar cap risc per a l’aqüífer de la zona.
- La tanca de delimitació del perímetre serà transparent amb vegetals propis de
l’entorn, desestimant els materials manufacturats.
2.- L’executivitat del present Pla Especial queda supeditada a l’executivitat de la
Modificació del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles que es
tramita simultàniament, que té per objecte assignar aquest àmbit al sistema
d’infraestructures (S), regulat a l’art. 39 de les normes urbanístiques del TRPGOU,
d’acord al que estableix l’article 85.9 del TRLUC.
3.- L’execució de les activitats i la seva posada en funcionament es condicionen al
compliment de les següents mesures:
- La vigent legislació ambiental.
- Donar compliment a la normativa i plans i programes de gestió de residus.
- Concretar l’abast del moviment de terres previst i la gestió dels possibles
excedents.
- Garantir la conservació de la vegetació forestal arbrada, plantada o espontània,
que s’estén pels límits oest, nord i est de la parcel·la.
- 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 l’expedient INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un
mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió, i al tauler d’edictes de la la
seu electrònica de l’Ajuntament.
Tercer.- SOL·LICITAR informe
competències sectorials.
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Quart.- SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC la tramitació
de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d'urbanització, així com llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats, o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial en els àmbits en que les noves determinacions comportin
una modificació del regim urbanístic
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.
Cinquè.- Notificar el present acord al promotor i al Consell Comarcal, com a ens
que gestiona les instal·lacions de la deixalleria comarcal.
Sr. Alcalde,
Recorda que en passat ple, es va aprovar provisionalment la modificació del Pla
General d’aquest paratge. Ara s’aprova el Pla Especial Urbanístic.
Sr. Albert Tubert,
Tal i com ha comentat el Sr. Alcalde, havíem aprovat la modificació puntual del
POUM, per passar un sistema d’infraestructures que ens permetia posar la planta
de transferència de residus, i ara el que fem és aprovar inicialment el Pla Especial,
per implantar la planta de residus que marcarà el paràmetres a seguir, les obres a
fer, la legislació mediambiental en la qual està sotmesa, etc. El que fem és
l’aprovació del pla especial, per implementar la planta de transferència.
Sr. Non Casadevall,
Nosaltres votarem en contra, tal i com vam fer en el Ple del mes de febrer. Des de
l’equip de govern, se’ns va dir que el que argumentaven era exclusivament pel
porta a porta, entenem que son sistemes complementaris, però que estem
caminant en una direcció equivocada. Si fem aquesta planta, és per desenvolupar
un model el qual creiem que és equivocat. Alhora creiem que el que toca fer és el
que fan els municipis veïns. Creiem que és el model que permet reduir residus. I
per coherència amb el vot del passat mes de febrer, votarem en contra.
Sr. Alcalde,
Crec que no vaig dir que el vostè diu. Vostè sí que va dir que el tema del porta a
porta, era el futur. Sí que vaig dir que no era una qüestió pública, sinó que era
privada. No és que la planta de transferència sigui de Banyoles. El concessionari de
recollida, no és el Sr. V. per tant quan el Consell Comarcal o l’Ajuntament, faci un
altre concurs i el guanyi, s’hauria de mirar. Li vaig contestar que me’n alegro i que
tant de bo, vagi molt bé el porta a porta, tant a Porqueres com a Camós. També
vaig dir que a Banyoles, teníem altres dificultats, que més que el porta a porta,
havíem de ser capaços de posar les escombraries en els contenidors, i alhora de fer
una bona selectiva. A Banyoles encara ens falta molt. Cal no desmarcar-nos d’una
cosa pública a una planta privada. En aquest noment no té res a veure amb les
escombraries de Banyoles i Comarca, ja que no fa la recollida, l’empresa que fa la
inversió.

Sr. Non Casadevall,
Sí que es va comentar això del model, (podem mirar l’acta). Enteníem que
barrejaven coses i no volíem barrejar elements. Entenem que és una gestió
privada, però que com que hem de caminar cap a una altre direcció, i el fet d’anar
fent aquests canvis, creiem que és millor obviar-los i adreçar-los cap a una altre
direcció.
Sr. Alcalde,
Malgrat tot li puc insistir en la part de raó. El que és veritat, és que a les plantes de
transferència hi estarem abocats en un futur immediat, és una de les maneres de
fer una reducció important i eficaç dels residus. Penso i crec que no m’equivocaré
gaire, que Banyoles, haurà d’anar a una planta de transferència, abans del porta a
porta.
Resultat de la Votació: Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per la
instal·lació d’una planta de transferència de residus al sector “Paratge de
Can Vinardell” del veïnat de Puigpalter, promogut pel Sr. F.V.V. 14 vots a
favor, ( grups municipals, CiU, Junts per Banyoles-ERC), 2 vots en contra,
(grup municipal CUP), i 1 abstenció, ( grup municipal ICV-IdB). S’aprova
per majoria absoluta.
5.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No n’hi ha.
6.0.- CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I
MOCIONS
6.1.- Moció presentada pel grup municipal Candidatura Unitat Popular
(CUP), per donar suport als Comitès en Defensa de la República i la
resistència civil activa o no violenta.
A proposta a la CUP, aquesta moció es retira.
Es sotmet a votació la incorporació d’urgència de la Moció per
l’Alliberament el Presos Polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la
deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol.
S’aprova per Unanimitat la seva incorporació en l’ordre del dia.
6.2.- Moció per l’Alliberament dels Presos Polítics, el retorn dels Exiliats i la
Denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol.
Catalunya ha tornat a patir, altre vegada, un nou atac repressiu per part del govern
de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de
l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el
govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i
humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de dignitat del poble català.
Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els
nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març, quedarà gravat a la memòria del nostre país com
un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i

diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i
l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país
com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més
elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la
comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix
com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte
d’autoritarisme intransigent que ens recorda de maner inevitable les èpoques més
fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i
en alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees
polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dirho molt alt i clar: sempre estarem al cotat d’aquells representants que defensen la
voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21
de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluis Puig, Dolors Bassa,
Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens
rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament
dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferm en
defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la
democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a
ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Banyoles, acords :
Primer .- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics Carme Forcadell,
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors bassa,
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
Segon .- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i
humans sense veure’s sotmeses a cap judici pel seu lliure exercici polític.
Tercer. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i dels dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
Quart.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.

Cinquè.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
Sisè.- Instem a totes les entitats de Banyoles a defensar els drets fonamentals,
civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
Setè.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya,
el Sr. Roger Torrent, aquest Ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària
del President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com
a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social
i els drets i llibertats de la ciutadania”.
Vuitè.- L’Ajuntament de Banyoles denuncia i es mostra totalment contrari a la
persecució de l’estat a través dels cossos policials i judicials, contra els comitès de
Defensa de la República, atemptant directament contra els drets civils, polítics i
humans dels ciutadans de Catalunya. Així mateix, es posiciona a favor de la llibertat
de reunió, d’expressió d’associació i ideològica i reclama el respecte a la voluntat
popular a favor de la construcció de la República Catalana.
Novè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH)
així com a l’Associació Catalana de Municipis ( ACM) i l’Associació de Municipis per
la Independència ( AMI), l’aprovació de la present moció.
Sra. Sandra Pazos,
El motiu del perquè hem retirar la moció, es deu a la repressió que estem patint
tots els municipis, ciutats d’arreu de Catalunya per part de l’Estat Espanyol i dels
constants atacs contra la llibertat d’expressió, les prohibicions de mobilitzacions i la
condemna d’aquestes. I sobretot per donar suport als Comitès de Defensa de la
República ( CDR), ja que creiem que són una forma d’empoderament del poble
autorganitzat. Que en cap cas actuen de forma violenta, sí que fan resistència
activa que és molt diferent. Volem deixar-ho molt clar que l’Estat Espanyol,
mitjançant els seus mitjans de comunicació, intenta manipular i qüestionar la opinió
pública atorgant algunes accions als Comitès de Defensa de la República, que no
són certes.
Resultat de la votació : Queda aprovada per Unanimitat.

6.3.- Moció de la Plataforma Salvem Sota Monestir per reclamar una
Audiència i Exposició de la proposta del POUM, assumida pels grups
municipals Junts per Banyoles, CUP i ICV-IdB.
Moció de la Plataforma Salvem Sota Monestir per reclamar una Audiència i
Exposició Pública de la proposta del POUM.
Atès que l’Ajuntament de Banyoles té previst aprovar inicialment un nou pla
d’ordenació urbanística municipal, POUM, en els pròxims mesos.
Atès que l’Ajuntament de Banyoles ha realitzat reunions informatives amb aquelles
persones que es poden veure afectades per la modificació del POUM, però aquestes
no s’han realitzat fet a nivell general de la ciutadania, tot i que aquesta també està
afectada indirectament.

Atès que la proposta del POUM contempla la modificació de zones especials tals
com Sota Monestir, la qual és la principal zona d’interès històric, etnològic,
patrimonial, ecològic i social de Banyoles.
Atès que creiem que una decisió tant important com aquesta s’ha de realitzar amb
la màxima participació i informació pública.
Per tot l’explicitat, el Ple adopta els següents acords:
PRIMER.- Posar a disposició el més aviat possible tota la documentació relativa a la
proposta que s’aprovarà del POUM.
SEGON.- Realitzar una audiència pública on s’expliqui la proposta del POUM abans
de la seva aprovació inicial, concretant la proposta que afecta Sota Monestir.
TERCER.- Realitzar el màxim d’exposicions públiques, de manera participativa,
entenedora i gràfica, per tal de composar la opinió de la ciutadania i afegir totes
aquelles propostes de millora possible.
Sr. Joan Luengo,
És una Moció de la Plataforma Salvem Sota Monestir que la presenten i com que no
tenim el Reglament Orgànic Municipal ( ROM), actualitzat, no la poden presentar
directament en el Ple, i alguns partits polítics, l’hem hagut d’assumir, com és la
CUP, Junts per Banyoles-ERC, i ICV-IdB.
Comenta que donen suport a tots tres punts. I no cal dir han reclamat que es faci
una audiència pública amb un format únic, i que aquesta estigui el més aviat
possible, a disposició de la ciutadania, perquè la puguin començar a estudiar. Que
s’informi i s’arribi fins l’últim moment amb capacitat d’incorporar propostes de
millora del Pla d’Ordenació Urbanística. Per tant, el nostre vot és favorable.
Sra. Alexandra Pazos,
Ens afegim al què ha dit el Sr. Luengo, i per això també l’hem assumit. El nostre
vot serà favorable. També hem expressat que l’Ajuntament i sobretot l’equip de
govern, porti a exposició pública el POUM, i que l’expliqui a la ciutadania, per
poder-ne facilitar l’enteniment, i que aquesta, hi pugui donar la seva opinió.
Sra. Roser Masgrau,
Nosaltres també assumim els arguments que s’han dit, perquè ens sembla que tot
el que sigui publicitar un Pla General i fer que la ciutadania s’interessi i se’n
preocupi, és positiu. Perquè un Pla General, és un objectiu que interessa per
damunt de tot a la ciutat, i també els veïns i veïnes que queden afectats per les
remodelacions. És un projecte de ciutat. Creiem que l’aspecte de ciutat no ha
quedat prou treballat en l’actual Pla General, per això amb aquestes les rodes
informatives, es pot acabar de completar.
Sr. Jordi Congost,
Bona nit. El nostre grup, veu amb bons ulls els tres punts de la moció.
Especialment el primer i el tercer punt. La documentació encara no la tenim del tot
acabada. Un cop estigui la posarem a disposició. Pel que fa al punt número tres, la
nostra intenció, és realitzar les màximes exposicions públiques. L’any 2014, se’n
vam fer moltes, les quals comptem com a Plataformes participatives de cares a
aquests Pla General. Recordem que estem debatent, analitzant i l’aprovació del Pla
General, i no concretament el sota monestir. Sí que queda incorporat en la seva

totalitat en el Pla General. El que vull deixar clar, és que estem fent moltes
reunions participatives, algunes de públiques i d’altres en un format més reduït. El
punt número dos, que parla de realitzar una audiència pública, potser parlaria
d’audiències públiques. El nostre grup, el que vol fer és que durant una setmana, i
aquí a la Sala d’Actes, és fer unes audiències públiques, per anar explicant el model
de ciutat. El model d’audiència pública, no ha de ser el mateix que el de l’any 2014,
no és un bon exemple. Creiem que la ciutadania, ha d’opinar, ha de discrepar, però
sempre amb una intencionalitat, i per anar sumant sempre. Des del nostre punt de
vista, en les anteriors audiències públiques, algú no va voler sumar, creiem que
aquesta no ha de ser la intenció. Volem que surti el millor POUM possible, amb el
màxim de consens, sabem que el consens absolut, és impossible, però sí un de
majoritari per part de la ciutadania. Un cop s’acabi la documentació formal, farem
tres i quatre audiència públiques, les quals seran comunicades a tots els mitjans, i
a les xarxes socials perquè la ciutadania ho sàpiga i hi pugui participar. També ho
passarem en el butlletí municipal. Per tot això, nosaltres també aprovarem la
moció.
Resultat de la votació : S’aprova per Unanimitat.
Precs i preguntes:
Sr. Joan Luengo,
Són tres precs. La primera qüestió, ja la vam dir el St. Jordi de l’any passat, i és
que ens preocupa el tema de les parades ambulants. L’any passat, n’hi havia dues
o tres, a tota la ciutat. i enguany n’hi havia tres parades en totes les rotondes de la
nostra ciutat. Entenem i sabem que és complicat, perquè en un dia tant especial
com St. Jordi, a la gent que es dedica a la venda de roses, li surti un competidor
directa, que son les entitats, associacions i plataformes, etc. És una discussió que
tenen els floristes des de fa molts anys. Alhora, entenen que els beneficis que en
treuen les entitats, associacions i plataformes, són distribuïts per tota la ciutat. És
una bona causa per poder fer un bon finals de curs, pels alumnes que acaben la
primària o la secundària. En mig d’aquestes realitats, n’hi ha una altre, i és la de la
gent que aprofita un dia i un espai, per poder obtenir un benefici propi. En algun
cas, suposem que per supervivència. Entenem també i en aquesta sala en som uns
quants que hem de fer front a un seguit de costos, i no podem permetre que hi
hagi gent que no els pagui, i que es beneficiï directament d’aquests situació. L’any
passat ja vam demanar una revisió, tot i que ens consta dir-ho, una mica de mà
dura en aquestes situacions, i el que reclamen de cares al St. Jordi de l’any que ve,
és que es faci un Ban d’Alcaldia, i que es demani a les entitats sí tenen la intenció
de fer venda ambulant de roses, i que s’atorgui un permís per a la venda, i les que
no l’hagin sol·licitat, que no puguin fer la venda ambulant de roses a la nostra
ciutat. Amb benefici de les floristeries, de les associacions, de les entitats i de les
plataformes de la nostra ciutat. És una reivindicació que la fem com a Iniciativa,
però també hem llegit que és una reclamació que fa el gremi de floristes de
Catalunya.
En segon lloc, una noticia excepcional i no vol dir que no hàgim de prendre
mesures, és la famosa vaca de la riera de canaleta. És una situació excepcional,
amb els anys que fa que l’empresa treballa a la nostra ciutat, no ha tingut mai cap
incident remarcable. Demanem quines mesures han reclamat a l’empresa perquè
no torni a passar. Qui va donar les ordres a la Policia Local, i quins criteris tenia per
actuar de la manera que ho va fer. I perquè no es va demanar la presència d’un
veterinari en el lloc dels fets.

Vam ser molt insistents amb el Consell de Barri de la Vila Olímpica, estem contents,
que en breu s’iniciarà. Ara el següent objectiu, és la creació del Consell de barri del
Barri Vell. Creiem que té una dinàmica i una situació especial, per la pressió que
suposen les festes, el mercat, els bars, l’ampliació de zones de vianants, de millora
dels espais etc. Creiem que ha de ser el següent barri de la nostra ciutat, que tingui
consell de barri. Serem molt passats per la creació d’aquest nou consell de barri.
Sr. Alcalde,
Començaré per la última pregunta. Costa molt poc ser pesat, però costa molt portar
a terme la mecànica per iniciar un nou consell de barri, i aquest Govern, els ha anat
incorporant. A partir d’aquí continuarem incorporant-los. A dia d’avui encara s’ha
d’estrenar el Consell de Barri de la Vila Olímpica. Li comento que el Consell de Barri
de la Vila Olímpica, no és només mèrit seu, també va ser reclamat per Esquerra i el
govern també ho havíem dit en el programa electoral, i s’ha de complir. En certa
manera, no voldria que ningú s’apropiés d’una cosa que es de més gent. Espero i
desitjo que el Consell de la vila Olímpica, tingui molt d’èxit, i que hi assisteixi molta
gent, i poder solucionar les qüestions que afecten al barri. I a partir d’aquí poder
anar fent bon camí.
En relació al tema St. Jordi, el Sr. Lluis Costabella, explicaré les actuacions que va
fer la Policia Local.
I el tema del toro. Tal i com vostè ha dit, és un tema excepcional i pot passar que
un animal, s’escapi i salti la tanca. El temps transcorregut, va ser poc, jo mateix
me’n vaig assabentar un cop passat, i el Sr. Costabella també. Els que decidien van
ser el Cap de la Policia Local, i el cap de torn en concordança amb l’empresa.

Sr. Lluis Costabella,
Bona nit. En relació a les parades de venda de roses. La Policia Local, va informar,
que des de 2/4 de 8 del matí, a diferents llocs de Banyoles, hi havia gent que venia
roses no eren parades, sinó que eren persones que tenien punts de venda de roses,
les quals van ser identificades, era una família de Girona, de la Font de la Pólvora, i
la Policia els va convidar a marxar sense cap de mena de resistència. Aquesta gent,
anaven i venien, la Policia hi estava a sobre, i se’ls va comissar les roses que
portaven. Si vol podem parlar-ne de com ho hem d’enfocar de cares a l’any que ve.
Des de la Policia Local, es va creure que la millor manera d’actuar va ser aquesta. A
banda del St. Jordi, cal dir que la Policia Local, també va haver de resoldre altres
qüestions.
En relació al tema de la vaca de Canaleta. No era una vaca, era un vedell gran, que
es va escapar d’un camió que venia d’Hongria. Era un vedell de 600 quilos, que
havia arribat de nit i estava molt nerviós. Algú a les xarxes, va dir quin mal fa que
un animal corri per Banyoles?. Personalment crec que un animal de 600 quilos, és
perillós deixar-lo corre pels carrers, on hi passen cotxes, nens famílies etc. Llegeixo
l’informe que va emetre la Policia Local en relació als fets :
“Cap a les 19.20h ens comuniquen de l’escorxador Roca que se’ls ha escapar un
vedell de 620 quilos, que venia en camió des d’Hongria. Molt nerviós i agressiu en
direcció a l’Avgda. de la farga.
Al lloc es personen els patrulles i localitzen a l’animal al mig de l’Avgda de la Farga i
obligava a frenar els vehicles perquè amenaçava d’investir els cotxes.

Amb l’ajuda de treballadors de l’escorxador, aconseguim treure el vedell de la
carretera i va marxar corrents a molts velocitat pel carrer Pla de la Coromina,
direcció a Can Puig.
Vam intentar lligar-lo amb una corda i altres estris, però el vedell al sentir-se
acorralat, va intentar investir a un treballador perquè estava molt agressiu.
Després d’uns 45 minuts aproximadament, on el vedell anava amunt i avall del
carrer i sense poder atrapar-lo, vam decidir tancar el trànsit dels vehicles i
persones que circulaven per Can Puig, per la perillositat que envestís qualsevol
persona o turisme. En un dels intents d’agafar-lo, el vedell va caure dins la riera
del C/ Orfes i corria amunt i avall sense deixar-se atrapar. Un dels treballadors va
baixar amb una corda i el vedell va pujar amb intenció d’atacar-lo, però finalment
no ho va aconseguir. Vam fer un perímetre de seguretat perquè no s’acostés ningú,
però es van acumular moltes persones, entre ells molts nens i nenes.
Després de tants intents fallits, un dels responsables de l’escorxador va decidir que
l’havíem de sacrificar perquè si sortia de la riera i anava direcció fora de la zona de
seguretat o qualsevol lloc urbanitzat, podria causar una tragèdia, causant lesions,
danys o fins i tot la mort de qualsevol persona.
Finalment es va demanar l’ajuda d’un caçador amb llicència d’arma llarga, el Sr.
F.el qual ha sacrificat a l’animal, ( Rifle Rownins, llicència Núm 15734 ).
En primer lloc es va intentar treure’l amb un camió i uns tensors amb cables, però
es trencaven de la pressió i pes de l’animal.
Una vegada sacrificat, l’animal no va patir gens perquè va morir a l’acte, finalment
l’empresa Roca el va treure de la riera amb l’ajuda d’una retro.
Es va fer una inspecció ocular del lloc on es va escapar el vedell i es va poder
comprovar que l’animal es trobava a l’interior de l’escorxador amb altres vedells
correctament tancat, mitjançant un tancament de ferro, moment en que ha saltar
la tanca i s’ha escapolit per una segona tanca que es trobava oberta. Seguidament
l’animal ha saltat una de les portes de l’escorxador, rampa d’accés per camions,
fins escapolir-se per una de les portes d’accés principal per a vehicles,
concretament la del carrer Puigpalter.
Segons la inspecció ocular, no es va observar cap negligència per part de l’empresa
receptora de l’animal (Escorxador Roca ), ni per part de l’empresa que traslladava
amb el camió el vedell.”.
Es va identificar el conductor, els propietaris de l’animal que era l’escorxador i la
persona que el va sacrificar.
Cal remarcar que es va fer un cercle de seguretat perquè ningú prengués mal.
Sr. Alcalde,
Cal dir que és un fet extraordinari, i que es va buscar una solució pel moment. El
fet, és que el final de l’animal hagués sigut el mateixa d’una manera o d’altre.
Segur que com va entrar l’animal a l’escorxador, els veterinaris van fer la tasca que
havien de fer al respecte.
També en relació al tema de St. Jordi, és complicat perquè de roses, en venen totes
les entitats, escoles, instituts. És cert que la autorització que demanen, és per
estar a la plaça, i els altres no la demanen, per això, la Policia durant el dia els va
anar fent fora. Vull dir que majoritàriament, tots van anar a comprar la rosa a

alguna entitat, escola o botiga de Banyoles, que els que van anar a comprar-la en
algun d’aquests punt on hi havia els que no tenien permís, vam ser poquets, però
sempre hi ha algú que en compra. I és evident que una part de competència
sempre hi és, és una cosa que no l’aprovo, per això, la Policia Local a 2/4 de 8 del
matí, els va anar fent fora. La voluntat d’aquest govern, és que la gent que no
tingués autorització, no pogués vendre roses. Vull remarcar amb la Policia Local,
teníem una tasca important, que era la de prendre decisions, en relació a l’onada
de robatoris, que hi va haver el cap de setmana passat i l’altre a aquesta ciutat.
Vàrem prendre mesures dràstiques i inversions dràstiques, que farem amb
seguretat a fi i efecte de millorar i de dotar de millors eines a la ciutat i a la Policia
Local, perquè no tornin a passar. Ahir la Policia Local, va fer una tasca important, la
de detenir a dues persones amb antecedents, amb un cotxe de matrícula
estrangera, hi portaven material sofisticat i nou, per entrar a realitzat els robatoris.
Si no els haguessin detingut, segur que ahir mateix, haguessin entrat en alguna
casa de Banyoles.
Tot és millorable, i hem de procurar i prendre les decisions oportunes, perquè la
nostra ciutat, sigui molt més segura.
Sr. Joan Luengo,
Amb el tema de St. Jordi, ens emplacem a treballar-hi de cares a l’any que ve, i
prendre les millors mesures possibles. Celebrem que la Policia Local, tingui alguns
encerts, com la d’agafar o capturar els que robem.
Pel que fa el tema del vedell, no insistiré més, perquè no sé sí transcrivim una
pel·lícula d’en Berlanga o de Trece TV de l’oeste. Creiem que no és el procediment
adequat, que es podria haver fet d’una altre manera i ens emplacem al regidor de
seguretat a fer algun pla d’actuació, perquè això pot passar a una empresa de la
nostra ciutat. Podríem detallar alguns errors que es van cometre.
Abans d’acabar el Ple, i en nom del grup municipal d’Iniciativa, voldria fer arribar a
la C.R., atleta Banyolina i reconeguda arreu, el nostre escalf i que es millori de
l’accident que va patir.
Sr. Alcalde,
Penso que la recuperació, li hem de desitjar en nom de tots els grups municipals.
No es tem per la seva vida, però sí que estarà fora de competició durant uns
temps, i esperem que es recuperí ràpidament.
Sra. Alexandra Pazos.
Ens van dir que se’ns faria arribar els informes de les olors de la zona de la Ronda
Monestir. No se’ns ha fet arribar. No sabem si hi ha hagut algun problema, o se’ns
faran arribar en breu.
Ens sumem al prec que ha fet Iniciativa, i el que ha fet vostè Sr. Alcalde, per a la
recuperació de la Sra. R.
Sr. Alcalde,
Els informes, mirarem el què ha passat i els s’hi farem arribar.
Sra. Roser Masgrau,
Tema de St. Jordi. Va ser un èxit extraordinari, cada any es magnifica més la festa i
es converteix en més popular, Potser caldria anar pensant que a més de la plaça,
diversificar-ho en altres zones de la ciutat, perquè a l’hora que es feien activitats
lúdiques al mig de la plaça, era impossible poder-hi passar. Potser estaria bé de

posar parades cap al C/ Àngel Guimerà, Plaça Turers, i convertir la carretera en un
espai lliure de vehicles, per poder gaudir del dia amb més comoditat.
Sr. Xavier Carreras,
Arbrat de Banyoles. A la urbanització de la Fontpudosa, concretament a dalt de
puig, on hi ha la rotonda, hi ha un espai verd amb uns roures, volíem saber si és un
jardí o un espai públic. Sí és així sí es fa manteniment?. L’altra a la zona del pícnic,
a l’espai de més a la vora de la Draga, hi ha tres arbres que estan morts, i
s’haurien de canviar. Preguntem per la tala d’arbres de sota de l’antic mirador, sí
s’han aconseguit els permisos corresponents. De vegades, fem preguntes i no ens
arriben les respostes, com la que vam fer de la tanca que hi ha a la vorera del C/
Josep M. Bohigas. Tornen a demanar per la neteja i millora del contenidors, abans
no acabi la concessió.
Sr. Alcalde,
Contenidors. L’empresa té la concessió fins el 31 de desembre d’aquest any. Hem
de discutir amb el Consell Comarcal, si hi haurà una nova concessió o no, perquè hi
ha una possibilitat de pròrroga de dos anys més. La meva decisió, que és la de
l’equip de govern, la coneixen vostès i el Consell comarcal, la vaig exposar a l’últim
Consell d’Alcaldes, és una decisió que no ha de ser només de Banyoles, sinó de
tots, i hem de trobar la millor solució. Li vull dir que han baixat les queixes, i que la
recollida ha anat millorant a Banyoles i a la resta de municipis, els quals també
tenien queixes.
La Sra. Masgrau, té raó, com diu que el St. Jordi, va ser un èxit extraordinari, el
temps hi va acompanyar. Estic d’acord que hi ha moments de molta aglomeració,
però són determinats, i depèn de com es diversifiques, s’espatllaria, perquè el matí
es concentren les escoles, el migdia afluixa, i a la tarda a partir de les 6 i fins a les
8 o a les 9, sí que hi ha aglomeració. Si el diversifiquem tot el dia probablement el
desvirtuaríem. Creiem que per dues o tres hores d’aglomeració no podem cometre
l’error de fer-ho. Com que la idea és anar millorant, haurem d’analitzar si val la
pena que per dues o tres hores diversificar-ho, i que no espatlles el matí amb les
escoles.
L’espai verd que hi ha al Puig de la Fontpudosa, és un espai públic, i si es fa el
manteniment.
Els arbres de la zona de pícnic de la Draga, els tècnics n’estan assabentats i els
canviaran.
Sr. Jordi Bosch,
Permisos per la tala d’arbres del mirador. Avui a la tarda, ha arribat l’aprovació del
text, i ja s’està redactant l’informe. La primera actuació que farem és fer una bona
neteja, i de cares a l’any que ve, es perfilaran els espais. Els tràmits han costat
molt, perquè la finca pertany a unes persones que no són de Banyoles, això ha
provocat que la tramitació s’allargués més del compte. La documentació ha arribat
avui a la tarda, per això el Sr. Alcalde encara no en sabia.
Sr. Alcalde,
És una bona notícia. Feia cosa de dues o tres setmanes, vaig preguntar com estava
el tema, i em van dir que s’havia enviat, però que no havíem rebut res. Un cop
retornat, ja podem començar a actuar.
La vorera del C/ Jose M. Bohigas, està passat a urbanisme, han anat mirar-la, s’ha
parlat amb la propietat del terreny i s’està esperant que ho arreglin.

Sr. Non Casadevall,
No ens ha respòs el tema de les olors.
Sr. Alcalde,
Si he dit que no entenia el que havia passat i que demà mateix els s’hi faríem
arribar.
Sra. Sandra Pazos,
Perdó no ho havíem sentit.
El 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
13:00h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,

El Secretari,

