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

DE FEBRER DE 2019 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 25 de febrer 

de 2019, 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 es donen a conèixer els assumptes 

inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 

d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 

 

 

1.-PRESIDÈNCIA 

1.1. -Aprovació de l'Acta de la sessió anterior de 28 de gener de 2019. 

S’aprova per unanimitat.  

1.2. -Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 21 

de gener de 2019 al 14 de febrer de 2019. 

 

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

corresponen del núm. 2019.229 de 21 de gener de 2019, al núm. 2019.914, de 14 

de febrer de 2019, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital. 

 

Resultat : Aquest tema es dóna per assabentat.  

 

 

1.3. -Donar compta de l'Informe de Morositat corresponent al 4t trimestre 

de 2018. 

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

pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local. 

 

Donar compte de l’informe corresponent al 4T trimestre de 2018, elaborat pel 

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

de lluita contra la morositat. 

 

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.  

 

1.4. –Donar compte de l'informe d'AVALUACIÓ ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA 4t. trimestre de 2018 . 

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 

2018 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 

2019. 

 

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 

2018 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany: 

 

 

 Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària 

 

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.  

 

2.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 

2.1. -Aprovació inicial del Document únic de Protecció Civil Municipal de 

Banyoles. 

Vist que el municipi de Banyoles disposa dels següents plans municipals 

homologats: 

 

Risc Nivell Pla municipal Data homologació 

PROCICAT - PBEM Banyoles 03-10-2013 

NEUCAT Recomanat PAM NEUCAT Banyoles 03-10-2013 

INUNCAT Obligat PAM INUNCAT Banyoles 03-10-2013 

SISMICAT Obligat PAM SISMICAT Banyoles 03-10-2013 

TRANSCAT - PAM TRANSCAT Banyoles 06-07-2005 
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Vist que d’acord amb el que disposa l’article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 

Protecció Civil de Catalunya, els plans bàsics d’emergència municipal (PBEM) són 

aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives, amb informació 

pública i l’informe previ de la comissió municipal de protecció civil, si n’hi ha, i són 

homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i que segons l’article 

18.4 de l’esmentada Llei les corporacions municipals en el territori de les quals 

s’apliquen els plans especials són obligades a incorporar en llurs plans d’actuació 

municipal (PAM) les previsions derivades del pla especial en allò que els afecti. Els 

plans d’actuació municipal dels riscos especials que elaborin s’han d’aprovar i 

homologar pel mateix procediment que els plans bàsics d’emergència municipal. 

 

Vist que el Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix 

el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i 

controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les 

possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del 

pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de 

protecció civil. 

 

Vist l’informe tècnic emès pel Cap d’Àrea de Seguretat Pública en el que manifesta 

que el Document Únic de Protecció Municipal (DUPROCIM) de Banyoles elaborat per 

Localseg – Comprensive Security Management, S.L. s’adequa a l’estructura del 

contingut mínim establert en el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual 

s’aprova el contingut mínim per a la elaboració i l’homologació dels plans de 

protecció civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació 

conjunta. 

 

Vist que la competència per a l’aprovació del Document Únic de Protecció Municipal 

correspon al Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 4.1 de 

la Llei 4/1997, de 20 de maig, en relació amb l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 

 

Vist l’informe jurídic del Secretari municipal. 

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 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. 

 

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:  

 

Primer. Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal 

(DUPROCIM) de Banyoles, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient 

electrònic núm. X2017003577. 

 

Segon. Sotmetre l’acord a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, 

mitjançant la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 

al tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de l’Ajuntament de Banyoles, per a examen 

i presentació, si s’escau, de reclamacions i al·legacions.  En el supòsit de no 
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presentar-se reclamacions ni al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 

definitiu, sense necessitat d’adoptar nou acord. 

 

Tercer. Trametre el Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) de Banyoles a la 

Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació conforme el que 

disposa l’article 4.2. del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el 

contingut mínim per a la elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 

municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, un cop 

l’acord esdevingui definitiu. 

 

Sr. Lluis Costabella,  

És l’aprovació inicial d’un document únic, on hi ha integrats tots els plans de 

protecció civil municipals.  

Sr. Non Casadevall,  

Fem una petita consideració, que suposem que és fruit de la rapidesa que s’ha 

elaborat, i és que on posa lloc de coordinació, posa l’adreça de l’antiga comissaria, 

entenen que són petites errades, per això la nostra demanda és que es revisi amb 

cura, i portar-lo en el proper Ple, per a la seva aprovació, per això el nostre vot, 

serà l’abstenció.  

Sr. Alcalde,  

No es modifica el contingut, per tant proposo l’aprovació inicial, si fos la definitiva, 

estaria d’acord amb vostè. La definitiva s’aprovaria amb les modificacions fetes.  

Sr. Non Casadevall,  

D’acord entenem que s’esmenaran les coses que hem vist. 

Sr. Alcalde,  

Fem l’aprovació inicial, i per a l’aprovació definitiva, agrairem que ens facin arribar 

les coses que hi ha vist.  

Resultat de la votació : Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció 

Civil Municipal (DUPROCIM) de Banyoles. 15 vots a favor, (grups 

municipals CiU, Junts per Banyoles-ERC i ICV-IdB). 2 abstencions, (grup 

municipal CUP). S’aprova per majoria absoluta.  

3.-COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS 

3.1. -Modificació de crèdits núm 10/2019 per transferència entre partides. 

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

de l’àrea de Promoció Econòmica, en relació a la necessitat de determinar la 

denominació d’una partida del Pressupost de l’exercici de 2019. 

 

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  
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Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 

 

D’acord amb les competències que corresponen al Ple segons l’article 52.2 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. 

 

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:  

 

Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 10/2019, 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: 

 
Orgànica Programa Econòmica   ALTES BAIXES 

60 43114 48936 

Comerç. Subvenció Associació Banyoles 

Comerç i Turisme – Dinamització 

Comercial i Turística 

19.500,00  

60 43114 48935 
Comerç. Subvenció Dinamització 

Comercial i Turística 
 -19.500,00 

      TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 19.500,00 -19.500,00 

 

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. Pau Comas,  

Bona tarda. Es tracta d’un canvi de denominació de la partida, d’una subvenció 

nominativa i no concurrència competitiva.  

Sr. Joan Luengo,  

Ens abstindrem en la votació, com hem fet a totes les modificacions de pressupost.  

Sra. Sandra Pazos,  

En concordança amb la votació dels pressupostos, el nostre vot, serà l’abstenció, tal 

i com hem fet en totes les modificacions, encara que aquesta modificació, sigui 

burocràtica.  

Sra. Roser Masgrau,  

Bona nit a tothom. En concordança amb el que hem fet en els anteriors Plens, el 

nostre vot, serà l’abstenció.  

Resultat de la votació: Modificació de crèdit núm. 10/2019 per 

transferències entre partides. 9 vots a favor, (grup municipal CiU). 8 
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abstencions, (grups municipal, Junts per Banyoles-ERC, CUP i ICV-IdB). 

S’aprova per majoria absoluta.  

 

4.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

Per unanimitat, s’acorda incorporar a l’Ordre del dia, el següent punt : 

Adhesió a la xarxa de ciutats per la bicicleta.  

4.1. -SOL.LICITUD ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS PER LA BICICLETA 

L’Ajuntament té l’interès de desenvolupar i fomentar un model de mobilitat 

sostenible, segur, saludable, eficient, equitatiu i racional que millori la qualitat de 

vida dels habitants del municipi, i que s’estableix com una de les seves prioritats, 

per avançar cap a aquest model, la promoció de l’ús dels desplaçaments de 

vianants i de ciclistes i la reducció de l’ús del vehicle privat. 

El creixement de l'ús quotidià de la bicicleta, com a mitjà de transport sostenible, 

és una fita estratègica municipal amb el desenvolupament de les polítiques 

necessàries que ho facin possible, en el marc de la competència municipal de 

protecció contra la contaminació atmosfèrica en les zones urbanes. 

 

El municipi de Banyoles s’ha compromès amb un model de mobilitat segura, 

sostenible, equitativa i eficient que hauria d’apostar per donar més protagonisme 

als mitjans de transport no contaminants, mitjançant, entre altres iniciatives, 

l'increment de l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual de transport urbà. 

 

Com a reflex d’aquest compromís des de l’any 2005 l’Ajuntament de Banyoles 

disposa d’un Pla Municipal de mobilitat que defineix un model de mobilitat sostenible 

del municipi, des d’una perspectiva global, el qual ha de ser objecte de revisió.  

Aquestes circumstàncies, els canvis i necessitats entorn a una mobilitat sostenible i 

segura, i la potencialitat de la bicicleta en la mobilitat quotidiana del municipi, 

varen fer plantejar la necessitat de la redacció d’un Pla director com a eina bàsica 

per definir l’espai públic destinat a la bicicleta. 

Actualment Banyoles disposa d’un Pla Director de la Bicicleta de Banyoles en 

tramitació, que pretén donar totes les eines per facilitar i augmentar l’ús de la 

bicicleta com a mitjà de transport a Banyoles, fent que aquest sigui un mitjà de 

transport apte per a tothom, segur, competitiu amb la resta i potent en quant a 

usuaris. Aquest té l’objectiu principal d’augmentar el nombre de desplaçaments en 

bicicleta a Banyoles, així com millorar la seguretat dels mateixos, assolint una 

ciutat més inclusiva, més segura, amb menys emissions i més saludable i per tot 

això abordarà el disseny de l’espai públic pedalable. 

Vist que la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB), és una Associació amb 

personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar sense ànim de lucre, integrada per 

entitats locals i altres organitzacions de tots el país que té com a objectius : 
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 Generació d’una dinàmica entre les ciutats amb el fi de facilitar, fer més 

segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes, especialment en el medi 

urbà. 

 Impulsar iniciatives per aconseguir que el desplaçament en bicicleta sigui 

més segur. 

 Intensificar la promoció de la bicicleta i desplegar el seu potencial  

 Incrementar les infraestructures per l’ús de la bicicleta. 

 Defensar el potencial de la bicicleta com a vehicle segur. 

 Promocionar l’ús de la bicicleta com a vehicle silenciós, net, assequible i 

sostenible davant l’opinió publica. 

 Promociona l’ús de la bicicleta com a eina de mobilitat alternativa al cotxe i  

ala moto en els desplaçaments curts. 

 

Vist que la referida xarxa ofereix diferents serveis, entre d’altres  el BiciRegistre, un 

registre creat per dissuadir els robatoris i facilitar la recuperació de la bicicleta, si el 

robatori s’arriba a produir; informació per participar en congressos i jornades; 

difusió d’activitats en pro de la bicicleta; possibilitat de treballar en xarxa amb 

altres municipis i crear Comissions de treball al respecte per tractar problemàtiques 

concretes. 

 

Vist que els Estatuts de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, aprovats en l’Assemblea 

constituent de data 13 de març de 2009, estableixen  al seu article 25 que  les 

entitats que es vulguin incorporar a l’Associació ho han de sol·licitar per escrit 

dirigit a la Presidència i que l’acord d’integració ha de ser adoptat per l’òrgan 

competent de l’entitat interessada en el que expressarà la seva voluntat d’adhesió i 

el compliment dels estatut. 

 

Vist el certificat del Secretari Tècnic de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta,  de data 

14 de febrer de 2017, d’acord amb el qual la Junta Directiva, de data 2 de febrer de 

2017, aprova l’exempció de quotes corresponents als 12 primers mesos posteriors 

a l’alta i que l’any següent s’abonarà únicament la part proporcional fins el 31 de 

desembre.  

 

Vist el certificat del Secretari Tècnic de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, de data 

5 febrer de 2016, d’acord amb el qual, segons acord de l’Assemblea anual de data 

4 d’octubre de 2012 la quota anual corresponent a municipis de menys de 50.000 

habitants és de 600,00€ i l’adhesió al sistema de bici registre 7€ .  

 

Vist l’informe del Cap de Servei d’Urbanisme. 

 

Vist l’informe de conformitat d’Intervenció Municipal. 

 

Vist el que disposen la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi Civil de 

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002, de data 22 de 

març, regula el dret d’associació. 

 

Vist que la Disposició addicional 5ª Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local (en endavant, LRBRL) i els articles 133 a 136 Decret 

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

de Règim Local de Catalunya (en endavant, TRLMC) reconeixen el dret de les 

entitats locals a constituir associacions.  
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Vist el que disposen el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el TRLLRHL i Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el 

règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, en relació als 

actes subjectes a fiscalització. 

 

Vist que d’acord amb els articles 47. 2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 

de les Bases de Règim, i 114 .3.d del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 

qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya la 

competència per la creació d'organitzacions associatives, així com per l'adhesió a 

les mateixes i l'aprovació i modificació dels seus Estatuts, mitjançant el vot 

qualificat de la majoria absoluta del nombre legal dels membres corporatius, 

correspon al Ple. 

] 

En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

 

Primer.- Sol·licitar l’adhesió a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB), una 

Associació de ciutats i territoris compromesos amb la mobilitat amb bicicleta, que 

ofereix suport al desenvolupament de l’ús de la bicicleta a les ciutats i a la 

planificació de pràctiques de polítiques favorables a la mobilitat sostenible. 

Segon.- Acceptar els text dels Estatuts que regeixen l’Associació esmentada, i que 

consten en el present expedient. 

Tercer.- Designar al Regidor d’Urbanisme, com a representant titular de 

l'Ajuntament a Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB). 

 

Quart.-  Comunicar aquest acord a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB), per a 

que procedeixi a la corresponent acceptació de l'Ajuntament com a nou membre de 

l'Associació.  

Cinquè.- Consignar crèdit adequat i suficient a partir de l’exercici pressupostari 

2020 per atendre les despeses corresponents a les obligacions com a soci, atesa 

l’exempció de pagament de quota corresponent als 12 primers mesos posteriors a 

l’alta. 

Sr. Albert Tubert  

Bona tarda. Dins el nostre model de ciutat, i en els darrers anys, s’ha anat fent 

polítiques per una ciutat més sostenible, segura, buscant la promoció de la bicicleta 

i el vianant.  En aquesta darrera legislatura, s’ha incrementat l’esforç  cap aquest 

model amb un increment de partides pressupostàries de carris bicis i amb una 

especial sensibilitat cap el POUM cap a la xarxa ciclable amb noves creacions de 

plataformes úniques, carrils bici, amb formació i participació de tècnics i polítics a 

jornades de l’Estratègia Catalana per la bicicleta. També hem participat a les 

jornades de mobilitat quotidiana, organitzades pel Departament de Territori. També 

hem elaborat el Pla directori per la bicicleta, està finalitzat i es troba en procés de 

revisió. El document de treball, es presentarà aquest dimecres, a la taula sectorial 

per la bicicleta, a les entitats, escoles, etc. Probablement el Pla es portarà al Ple del 

més que ve, per a la seva aprovació. Per tot això, hem cregut convenient adherir-

nos a la xarxa, on hi ha representades les ciutats amb polítiques favorables al 

desenvolupament de la  bicicleta a la ciutat, on es creen sinergies de col·laboració.  
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És un element vertebredor  per a l’aplicació de bones pràctiques, organitza jornades 

i sessions, recolza aquest desenvolupament, participa i col·labora en trobades 

nacionals i internacionals, alhora esdevé un punt de diàleg entre administracions i 

entitats públiques i privades que ajuden a la promoció i coordinació de la bicicleta. 

Tot això esmentat, coincideix amb la voluntat d’aquest Govern, per això porten la 

proposta per a la seva aprovació.  

Sra. Roser Masgrau.  

Hi estem totalment d’acord. Perquè des del principi de les legislatura, hem apretat 

moltíssim perquè la xarxa de bicicletes de Banyoles, fos un projecte real, i que obris 

possibilitats de model de ciutat molt més tranquil.la, sostenible. Per això ens 

alegrem molt de formar part d’aquesta xarxa. El nostre vot, serà Favorable.  

 

Resultat de la votació: Adhesió a la xarxa de ciutats per la bicicleta. 

S’aprova per unanimitat. 

 

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

MOCIONS 

5.1. -Moció presentada pel grup municipal CUP, en suport i adhesió a la 

vaga general feminista convocada pel 8 de març de 2019. 

MOCIÓ EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA GENERAL FEMINISTA CONVOCADA PEL 8 

DE MARÇ DE 2019 

El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una 

jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu 

treball com a forma de vida. Enguany, com l’any passat, hi ha convocada la Vaga 

General Feminista. Entenem aquesta vaga com a eina de demostració de força i 

resposta col·lectiva, per reivindicar que, davant un sistema que ataca 

sistemàticament la vida, nosaltres apostem per un feminisme per canviar-ho tot, de 

baix a dalt. Hem estat el conjunt de dones de les classes populars les que 

històricament hem mantingut viva la flama de la dignitat, la lluita contra 

l'explotació capitalista, patriarcal i racista, aquella que ens nega el dret a una vida 

digna i a una sobirania plena com a dones, tant als Països Catalans com arreu del 

món. 

La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de 

reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no tinguin 

valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques 

imprescindibles per garantir el manteniment de la vida. 

Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de 

pensions, educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió 

en drets socials. Mentre l'estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball 

invisibilitzat i imprescindible. 

Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si 

aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha 

destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones 
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som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes, 

percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, un menor 

reconeixement de la feina. Tot això amb unes institucions que estan buides de 

sobirania, en les que prima la lògica del mercat per sobre de les persones, que 

sostenen un sistema autonòmic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos 

una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i ens precaritza. 

L'alliberament d’aquest sistema que ens ofega, ens explota i ens assassina només 

serà possible lluitant organitzades per posar la vida al centre i així es reivindica a la 

Vaga General Feminista del pròxim 8 de març. Una Vaga que tindrà, com un dels 

seus eixos principals, la lluita contra la feminització de la pobresa. És una vaga que 

va més enllà del que s’identifica com aturada laboral, perquè la participació de les 

dones és nuclear en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d’assolir també altres 

treballs i espais: el de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa. 

Tenim una llarga història feminista, i un recorregut de molts 8 de març prenent el 

carrer, la plaça, la paraula amb el propòsit de subvertir l’ordre del món i el discurs 

patriarcal, racista i neoliberal. Per aquest 8 de març, ens convoquem totes, com 

van fer les nostres antecessores, per trencar els privilegis d’una societat patriarcal i 

capitalista, racista i heteronormativa. 

En virtut de l'exposat el Grup Municipal de la CUP de Banyoles proposa al Ple de 

l'Ajuntament de Banyoles l'Adopció dels següents: ACORDS 

PRIMER.- Donar suport a la vaga general feminista convocada el proper 8 de març, 

facilitant que les treballadores de l'ajuntament i empreses municipals es puguin 

adherir a la vaga i difonent la convocatòria de la vaga general feminista a través 

dels mitjans municipals. 

SEGON.- L’Ajuntament treballarà per la igualtat d’homes i dones en els Serveis 

propis de l’Ajuntament, evitant l’escletxa salarial.  

TERCER.- Establir un protocol d’actuació per evitat la discriminació laboral de les 

persones trans. 

QUART.- Establir la necessitat de personació de l’Ajuntament en el casos penals 

d’assetjament laboral. 

CINQUÈ .- Exigir la recuperació immediata del articles en matèria laboral de la llei 

d’igualtat catalana suspesos pel Tribunal Constitucional. 

Sra. Sandra Pazos,  

Havien posat un setè punt, per evidenciar el masclista que de vegades hi ha en els 

mitjans.  

El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una 

jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu 

treball com a forma de vida. Enguany, com l’any passat, hi ha convocada la Vaga 

General Feminista. Entenem aquesta vaga com a eina de demostració de força i 

resposta col·lectiva, per reivindicar que, davant un sistema que ataca 

sistemàticament la vida, nosaltres apostem per un feminisme per canviar-ho tot, de 

baix a dalt. 
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La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de 

reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no tinguin 

valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques 

imprescindibles per garantir el manteniment de la vida. 

Perquè creiem en la vida, el centre de tot, per això, portem a votació aquesta 

moció en suport a la vaga feminista del 8 de març, i per acabar en un sistema que 

perjudica a les dones, ens invisibilitza i ens imposibilitza la igualtat plena 

d’oportunitats i humana.  

Resultat de la votació:  Moció presentada pel grup municipal CUP, en 

suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel 8 de març de 

2019. S’aprova per unanimitat.  

5.2. -Moció presentada pel grup municipal de la CUP, per declarar Banyoles 

municipi antifeixista. 

El nostre municipi al llarg de la seva història s’ha caracteritzat per ser una municipi 

d’acollida. Durant el segle XX va acollir ciutadans de l’Estat espanyol a la recerca de 

feina; i durant aquest segle, ha rebut ciutadans d’arreu del món a la recerca d’una 

oportunitat per millorar les seves condicions de vida.  

Una vila que amb l’esforç de tots els seus veïns i veïnes ha esdevingut referent de 

la comarca i ha millorat substancialment la seva qualitat de vida. Una vila amb una 

vida associativa i participativa molt rica i dinàmica que s’ha esforçat en ser 

integradora, plural i respectuosa amb la diversitat.  

Com ho ha estat d’altres vegades en la seva història, la nostra vila ha de ser 

combativa contra tot tipus de racisme, masclisme i, en definitiva, feixisme. Un 

combat que només pot ser efectiu des de la unitat i consens de totes les forces 

demòcrates i amb el suport militant de totes les veïnes i veïns del nostre municipi.  

La crisi socioeconòmica mundial que colpeja des de l’any 2007, l’augment de les 

desigualtats socials i el desplegament de discursos populistes de caràcter xenòfob i 

excloent han permès el reforçament electoral i/o l’emergència de partits i 

moviments ultradretans com Vox, Respeto, Somatemps, Som Catalans, Plataforma 

per Catalunya, Lega Nord a Itàlia, Vlaams Belang a Bèlgica, Llei i Justícia a Polònia, 

Alba Daurada a Grècia, Front Nacional a França, Partit de la Llibertat a Àustria, etc.  

Malauradament, el fantasma del neo-feixisme corre lliurement per tot el planeta. 

De cap de les maneres, doncs, és un fenomen exclusiu del nostre territori com 

demostren els resultats electorals de Bolsonaro al Brasil, Le Pen a França o Salvini 

a Italia o com tenen molt clar individus com S.B., director executiu de la campanya 

presidencial de Donald Trump i ex-conseller del president dels EUA, que des de 

l’agost de 2017 està construint una infraestructura global que aplega moviments 

d’extrema dreta d’arreu del planeta. Aquesta ultradretanització mundial ha fet del 

racisme i la confrontació territorial una borsa de vots que posa en perill la 

convivència a les nostres viles i ciutats.  

Per tots els motius exposats, el grup municipal de la CUP proposa al grup Ple de 

l’Ajuntament de Banyoles l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER Declarar Banyoles com a “Vila Antifeixista”  

SEGON Condemnar totes les agressions feixistes a la nostra vila, així com totes les 

mostres de frivolització d’aquestes.  

TERCER Mostrar el compromís dels grups municipals de no promoure o donar 

suport al discursos populistes, feixistes i racistes que incentiven l’odi contra les 

persones migrants, les víctimes de la violència masclista, la comunitat LGTBI, la 

diversitat religiosa i qualsevol altre diferencia cultural o ideològica.  

QUART Estudiar la modificació de l’Ordenança de convivència pública, en els punts 

relatius a l'ocupació de la via pública, cessió d'espais municipals i distribució de 

publicitat, per tal que no es pugui distribuir propaganda o portar a terme cap 

activitat que inciti a l'odi, a la violència o a qualsevol tipus de discriminació per raó 

de l'origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l'orientació 

sexual.  

CINQUÈ Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions del municipi. 

Sr. Non Casadevall,   

Banyoles, com d’altres municipis, s’ha caracteritzat com un municipi d’acollida i de 

lluita antifeixista, per això, criem que hem de fer evident aqueta qualitat, i declarar-

nos vila antifeixista, per defugir de qualsevol atac, racisme, masclisme, i en 

definida d’actituds feixistes. En una situació, on l’ultra dreta mundial està creixent 

de nou, i promocionant el feixisme en tots nivells, creiem que és necessària que 

tots els municipis es digui clar, que no ho tolerarem mai. Banyoles, com d’altres 

soms espais de cohesió i convivència, cal que els càrrecs electes ens hi 

comprometem públicament per això portem la moció per a la seva aprovació.  

Resultat de la votació: Moció presentada pel grup municipal de la CUP, per 

declarar Banyoles municipi antifeixista. S’aprova per unanimitat.  

6.-Precs i Preguntes. 

Sr. Joan Luengo,  

A punt d’acabar la legislatura, tenim dues qüestions i voldríem saber en quin punt 

estan. Una és el Reglament d’usos dels pisos turístics, que està redactat i falta 

aprovar-lo i és el ROM (Reglament Orgànics Municipal). S’ha anat discutint tros per 

tros, i no sabem si hi ha un calendari previst per poder-lo acabar aquesta 

legislatura. Són dues feines pendents entre moltes d’altres. També hem sabut que 

el Bar de l’Ateneu, està tancat, i si saben els motius. Ara que hi ha un camp de 

futbol al barri de canaleta, el qual funciona i ha tret pressió dins del barri, creiem 

que és oportú arreglar el seu entorn. Després de la celebració del Carnestoltes a 

Banyoles, ens agradaria saber la valoració de com anat el Punt Lila.  

Sr. Jordi Congost,  

En relació al Reglament d’ús de pisos turístics, tenim l’esborrany fet, i a punt per 

ser debatut. Via pàgina web de l’Ajuntament, s’ha penjat l’esborrany, per tal que 

els ciutadans, puguin fer-hi les aportacions que oportunes, prèvies a l’aprovació 

inicial del reglament. Va vèncer la setmana passada, i no hi ha hagut cap aportació, 
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per tant, quan considerin oportú, es pot debatre el redactat amb els grups polítics i 

portar-lo a la seva aprovació.  

Sr. Alcalde,  

Pel que fa al ROM, s’han anat fent reunions, les quals vàrem quedar encallades en 

un moment determinat, però estem disposats a  tornar-les a engegar. Pel que fa al 

Bar de l’Ateneu, ha sigut una sorpresa tant per vostès, com per a nosaltres, però és 

una concessió subcontractada per l’Escola de Música. Creiem que en pocs dies es 

resoldrà la situació per obrir-lo novament. Tema pista de futbol de Canaleta, s’ha 

de mirar de condicionar l’entorn de la pista. Carnestoltes punt lila. Ha sigut un 

carnestoltes sense incidents destacables, segons la Policia Local. Amb la Regidora, 

encara hem de fer la valoració, quan l’haguem fet, els la farem arribar. 

Sr. Joan Luengo,  

Em refereixo a l’accessibilitat, no hi ha cap pas de zebra per passar, ni cap vorera.  

Reglament de pisos turístics. Hi mancava els blocs de pisos que s’hi podien dedicar. 

Es reglamentava molt bé un pis individual, però no quedava ben reflectit els blocs 

de pisos que s’hi podien dedicar.  

Una reflexió del Bar l’Ateneu. Potser cal que fer una reflexió i valorar que és millor 

que sigui subcontractat a una concessió i que decideixi o bé que l’Ajuntament 

assumeixi la concessió. El que no és bo, és que es tanqui el bar un dia per l’altre, 

deixant a sobre la taula la programació cultural que hi havia.  

Sr. Alcalde,  

Pisos Turístics. S’ha d’acabar de perfilar, per tal que pugui ser aprovar en el Plenari. 

Bar Ateneu. S’ha de fer una nova concessió de l’Escola de Música, i es tindrà en 

compte el tema del Bar.  

Sr. Non Casadevall,  

Bar Ateneu. Demanem de buscar una altre solució diferent, per no repetir els 

mateixos errors, i intentar trobar un encaix amb les entitats i municipalitzar el 

servei. Bàsicament seria trobar solucions més imaginatives per no caure en els 

mateixos problemes.  

Sr. Sandra Pazos,  

Demanem que a la diada del 8 de març, durant l’acte institucional, que siguin les 

dones les que prenguin part directament de l’acta.  

Sr. Alcalde,  

Bar Ateneu. Hem de tenir en compte que a l’actual concessió de l’Escola de Música, 

el Bar en forma part mentre duri la concessió. L’Escola de Música, ha reaccionat 

molt ràpid per solucionar el problema, i tant bon punt el tinguin solucionat ens ho 

comunicaran.  

Sr. Xavier Carreras,  
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Bona nit a tothom. Els horts, que hi ha a l’Avinguda de la Farga, n’hi ha molt pocs 

d’ocupats. En agradaria saber a qui es concedeixen i si hi ha una demanda. Per 

Festa Major, Carnestoltes etc, es lloguen carpes. Ens preguntem si és millor llogar-

les o bé comprar-les.  

Sr. Jordi Bosch Batlle,  

Els horts del Pla de la Coromina, haurien d’estar tots ocupats. La gent que ho 

sol·licita i no se’ls concedeix, donen respostes com les que ha donat vostè. Hi ha 

una llista d’espera i a mesura que es van deixant els horts, es van concedint a les 

persones que hi ha a la llista. Hi ha unes convocatòries no recordo si son bianuals o 

quadrianals, on es tornen a obrir les borses. Durant aquests anys, he procurat que 

tant els horts de Can Puig, com els del Pla de la coromina, surtin tots a la mateixa 

convocatòria. Sinó si cultiva res, l’Ajuntament fa uns requeriments perquè es 

mantingui net. Lloguer de carpes, sí que hem estudiat la possibilitat de comprar-

les, però són molt cares, i per muntar-les es necessita un equip especial i una 

brigada molt gran, i això no surt a compte.  

Sra. Roser Masgrau,  

Demana si es podria saber el cost d’aquestes carpes.  

Sr. Alcalde,  

Passarem el cost. Demà mateix. El cost inclou el muntatge i el desmuntatge.  

 
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 

19:47h, tarda, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 

constància i efectes, certifico. 

 

 

 

 

 


