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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 

DE GENER DE 2019 

 

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:18 del vespre del dia 28 de gener 

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 les Actes de les sessions anteriors: 26 de novembre i 20 

de desembre de 2018, i 21 de gener de 2019. Sessió Extraordinària. 

S’aproven per unanimitat.  

1.2. -Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 15 

de desembre de 2018 al 19 de gener de 2019. 

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

corresponen del núm. 2018.3966 de 15 de desembre de 2018, al núm. 2019.228, 

de 19 de gener de 2019, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format 

digital. 

 

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat. 

1.3. -Donar compte de la sentència número 636/2018, de la sala de lo 

contenciós administratiu, secció 5a, del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya. 

Es dóna compte de la sentència número 636/2018, de vint de juliol de 2018, 

dictada en el recurs d’apel·lació número 781/2016, interposat per l’Ajuntament de 

Banyoles, contra la Delegació del Govern a Catalunya, per la qual es desestima el 

recurs d’apel·lació contra la sentència número 193/2016, dictada l’ú de setembre 

de 2016, pel jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona. 
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La sentència estima el recurs contenciós administratiu interposat per la Delegació 

del Govern a Catalunya, contra la inactivitat de l’Ajuntament de Banyoles, per 

incompliment de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre. 

La sentència imposa a la part apel·lant el pagament de les costes fixades en 

1.000€. 

 

Resultat : Aquest tema es dóna per assabentat.  

1.4. -Aprovació de la Revisió del Padró Municipal d'Habitants de Banyoles 

referit a 1 de gener de 2018. 

Atès el contingut del Reial Decret 1458/2018, de 14 de desembre, (BOE núm 314, 

de 29 de desembre de 2018), pel que es declaren oficials les xifres de població 

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

2018.  

 

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

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

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

 

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

la xifra de població de 19615 habitants, a Banyoles, amb efectes del dia 1 de 

gener de 2018, que representa un increment en relació a l’1 de gener de 2017 de – 

218 persones inscrites (19397 habitants) .  

 

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. 

Per l’anterior, el  Ple de la Corporació adopta els següents acords:  

 

PRIMER.-APROVAR, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, les dades de 

la Revisió del Padró Municipal d’Habitants de Banyoles de : 19615 

habitants, que representa un increment en relació a l’1 de gener de 2017, de 218 

persones inscrites (19397 habitants).  

 

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

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

d’Intervenció i Tresoreria.  

 

Resultat de la votació: Aprovació de la Revisió del Padró Municipal 

d'Habitants de Banyoles referit a 1 de gener de 2018. S’aprova per 

unanimitat.  

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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1.5. -Aprovació de les tarifes del Servei de Taxi de Banyoles. 

Vista la sol·licitud d’increment de les tarifes del servei de taxi del municipi de 

Banyoles que proposa el Delegat sindical comarcal de la STAC (Sindicat del Taxi de 

Catalunya), per l’exercici 2019, en data 30 de novembre de 2018,  

 

Atès que l'increment que es proposa en el servei de Banyoles és d’un 2,3%, el 

mateix que amb caràcter general s’ha aprovat el Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de pels serveis de taxi interurbans 

l’Ordre TES/226/2018, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen les tarifes 

aplicables als serveis interurbans de taxi (DOGC núm. 7777, de 31 de desembre de 

2018). 

 

Atès que la Comissió de Preus de Catalunya ha aprovat un increment del 2,5 per 

cent pels serveis d’autotaxi per l’any 2019, segons certificat emès per la secretària 

de la Comissió. 

 

Atès que la sol·licitud presentada incorpora el corresponent estudi de costos (costos 

directes i indirectes), d’acord amb el que preveu l’article 2 del Decret 149/1988, de 

28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 

 

Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, 

 

D’acord amb el que estableixen, en relació al procediment a seguir per l’aprovació 

dels preus, els articles 2 i 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 

procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 

 

Atès que, d’acord amb l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 

procedimental dels preus autoritzats i comunicats correspon al Ple de l’Ajuntament 

la competència per informar els preus. 

 

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. 

Per tot això, el Ple de la Corporació, adopta els següents acords:  

PRIMER.- Informar favorablement les tarifes del servei de taxi del municipi de 

Banyoles, que suposen un increment del 2,3%,  d’acord amb el següent detall : 
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SEGON.- Trametre l’expedient complet juntament amb l'informe del Ple, a la 

Comissió de Preus de Catalunya per a l’autorització de les tarifes indicades. 

 

TERCER.- Traslladar aquest acord al sol·licitant i als  titulars de les llicències de 

taxi de Banyoles. 

 

Sr. Alcalde,  

La Tarifa màxima aprovada per la Generalitat,  és del 2,5%, per tant la que 

s’informa, està per sota. En tot cas qui ha d’aprovar les tarifes és la Comissió de 

Preus. La proposta es va fa a petició dels Taxistes de Banyoles.  

 

Sr. Joan Luengo,  

El nostre vot, serà favorable. Arrel dels problemes dels taxis i les VTC, demanem si 

a nivell Comarcal o Provincial, es durà a terme alguna mesura de regulació 

d’aquestes empreses i de la manera de funcionar. Ho diem perquè han anunciat 

que si abandonen  Barcelona, s’instal·laran a la Costa Brava i potser que ens toqui 

alguna cosa.  

 

Sr. Alcalde,  

Directament no ens pot tocar, i no li puc dir res de la regulació. Està previst, que el 

Govern en Consell Executiu, aprovi el Decret. No puc informar perquè desconec el 

tema. S’ha de veure si el Decret és a nivell de Barcelona o bé de tot el país, un cop 

publicat, després se’n podrà treure la conclusió.  

 

Resultat de la votació: Aprovació de les tarifes del Servei de Taxi de 

Banyoles. S’aprova per unanimitat.  
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2.-COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 

2.1. -Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del TR del PGOU 

pel canvi de qualificació a la zona de la Carretera de Figueres 

El Ple de la Corporació, en sessió del dia 25 de juny de 2018, va adoptar, entre 

d’altres l’acord d’aprovar provisionalment 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 Figueres. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 16 d’octubre de 2018 

va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la referida modificació puntual del TR 

del PGOU, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 

presentació d’un text refós, verificat pel Ple de la Corporació, que incorpori un 

seguit de prescripcions. 

En data 7 de gener de 2019 (E2019000370) el Sr. J.J.T., en representació de 

TRIOPS, S.L. presenta el text refós, per tal de donar compliment a l’acord de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 

Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 14 de gener de 2019, obrant 

a l’expedient.  

Per l’anterior, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:  

 

VERIFICAR el text refós de la modificació puntual del TR del PGOU pel 

canvi de qualificació urbanística a la zona de la Carretera de Figueres, 

presentat per el Sr. Josep Juncà Tresserras, en representació de TRIOPS, S.L., en 

data 7 de gener de 2019 (E2019000370), d’acord amb l’informe tècnic emès per 

l’arquitecta municipal, obrant a l’expedient. 

Sr. Albert Tubert,  

Bona nit a tothom. És aprovar el text refós, que ha demanat la Comissió 

d’Urbanisme, per acceptar la modificació puntual de l’àmbit. Es va repetir l’estudi 

econòmic i es va canviar alguna tipologia d’usos. Abans es feia la modificació 

condicionada amb el que es demanava i ara es demana que el text refós, passi per 

Ple i s’aprovi.  

Sr. Joan Luengo,  

Ens abstindrem perquè ens genera dubtes amb tot el que comporta a l’entorn, 

sobretot en el tema de la mobilitat, entenem que s’ha de desenvolupar 

paral·lelament amb la peça urbanística superior, la rotonda d’entrada  a la ciutat, 

per millorar el tema de la mobilitat i l’entrada a la ciutat. Hi ha veïns preocupats per 

l’ús que se’n farà, quan es desenvolupi  s’arreglarà l’ús de les alçades, la diferència 

entre un habitatge i l’altre.  

Sra. Sandra Pazos, 

Expliquem el sentit del nostre vot, tal i com ho van fer el mes l’abril, i el juny, i en 

coherència, ens abstindrem  
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Sra. Susanna Cros, 

Bona nit. Nosaltres hi votarem favorablement, perquè creiem que és positiu per la 

ciutat, tenir una activitat comercial en aquesta zona i que pot beneficiar a molts 

veïns, però tal i com ha dit el Sr. Luengo, hi ha alguns veïns d’aquestes illes, que 

estan preocupats. Creiem que hagués estat bé que se’ls hagués informat de 

manera directa i personalitzada, perquè és una modificació important que afecta a 

les parcel·les contigües als seus habitatges. Quan es faci el projecte de modificació, 

estaria  bé tenir en compte els veïns i fer una proposta amb consens pel que fa a 

volumetries i alçades. També comentar que els paràmetres reguladors han canviat 

de l’S33 a l’S5, era per saber si hi ha alguna contrapartida o alguna cessió perquè 

algunes coses han augmentat.  

Sr. Alcalde,  

Voldria deixar clares, dues coses. La Comissió d’Urbanisme, té dues maneres de 

resoldre els temes: 1 ) Es pot aprovar amb condicionants i es publica; i  si hi ha 

una edificació futura, quan s’aprova, es fa amb el compliment dels paràmetres  en 

el projecte d’edificació.  2 ) I L’altre és més costosa en el temps, es demana una 

Text Refós, que passa per la Comissió, s’aprova i es publica. De vegades es fan 

servir les dues maneres, i quan arriba el Text Refós es verifica per tal que 

contempli les modificacions que han dit, o bé diuen que s’aprova amb les 

modificacions les quals s’han d’aplicar quan hi hagi un projecte d’edificabilitat. 

L’Ajuntament, hem tingut decisions d’urbanisme, que s’han aprovat amb 

condicionants, i d’altres amb un Text refós, com és aquest cas.  

Avui el que fem, és passar de xalets aïllats a serveis generals. Avui no aprovem cap 

activitat comercial. Tot i que en els servei generals, està permès l’activitat 

comercial i d’altres.  Vostè ha demanat que quan es faci una construcció, que es 

parli amb el veïns, hi estic d’acord, perquè jo mateix ho he dit als veïns, i que quan 

en aquest Ajuntament, hi entri un projecte d’edificar qualsevol cosa dintre els 

serveis generals en aquest àmbit, no es donarà llicència sense haver-ne parlat amb 

els veïns. Els Regidors i jo mateix, n’hem parlat amb els 3 veïns de sobre, que són 

els que estan més preocupats.  Per tant, ho tindrem en compte i crec que he respòs 

a vostès i al Sr. Luengo.  

Resultat de la votació: VERIFICAR el text refós de la modificació puntual 

del TR del PGOU pel canvi de qualificació urbanística a la zona de la 

Carretera de Figueres. 14 vots a favor, (grups municipals CiU i Junts per 

Banyoles-ERC). 3 abstencions, (grups municipals CUP i IdB-ICV). S’aprova 

per majoria absoluta.  

2.2. -Aprovació inicial del projecte de recuperació i rehabilitació del 3r 

tram del rec major, entre el carrer Jaume Butinyà i el Carrer Blanquers 

VIST l’expedient X2017006365 que conté el Projecte de recuperació i rehabilitació 

del 3r tram del rec major, entre el Carrer Jaume Butinyà i el Carrer Blanquers, amb 

un pressupost total de 417.478,41 € (IVA INCLOS). 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal i la Cap del Servei d’Urbanisme en 

data 17 de gener de 2019, obrant en l’expedient. 
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ATÈS que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les 

prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i 

requisits que exigeixen el Reial Decret Legislatiu  3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant 

TRLCSP) i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 

entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny 

(en endavant ROAS). 

 

ATÈS que el projecte de referència conté l’estudi bàsic de seguretat i salut que 

preveu el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 

ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, 

segons l’article 37 del ROAS i 235.2 del Decret 2/2003, de 28  d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la seva 

aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta 

dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el 

procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i 

manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS. 

 

ATÈS que s’ha de tramitar per procediment d’urgència per tractar-se d’una actuació 

que es troba dins de les inversions financerament sostenibles i les obres han 

d’esser adjudicades abans de 31 de desembre de 2018, tal i com s’esmenta a 

l’informe tècnic, el termini d’exposició publica es redueix a la meitat.  

 

ATÈS que el present projecte no requereix l’informe previ o l’aprovació de cap 

organisme o entitat per raó de llurs competències sectorials. 

 

ATÈS que la competència per a la seva aprovació correspon al Ple, d’acord al que 

estableixen l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim  local, i l’article  52.2 o), 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, que 

atribueixin al Ple la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis 

quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no 

estiguin previstos en els pressupostos.  

       

Per l’anterior, el  Ple de la Corporació adopta els següents acords:  

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Projecte de recuperació i rehabilitació del 

3r tram del rec major, entre el Carrer Jaume Butinyà i el Carrer Blanquers, amb un 

pressupost total de 417.478,41 € (IVA INCLOS). 

 

SEGON.- DISPOSAR la submissió del projecte esmentat a informació pública per 

un període de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de l’Anunci 

corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la casa consistorial. 
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Sr. Albert Tubert,  

Es porta l’aprovació al Ple, la finalització del que és la recuperació per a la Ciutat, 

del darrer tram del Rec Major.  El projecte, seguirà la mateixa tipologia de la 

primera i segona fase. S’aprova per Ple, perquè el projecte està acabat però encara 

no té dotació econòmica.  

Sr. Joan Luengo,  

Farem la mateixa pregunta que vam fer a les Comissions Informatives, tot i que hi 

votarem a favor, i és: A canvi de què?.  

Sr. Alcalde,  

Li contesto fàcil. A canvi de res. És una resposta que només entenem vostè i jo  i 

els regidors que hi havia a la Comissió Informativa. Aprovem un projecte de refer 

un espai de la ciutat, que si s’aprova i es licita, l’Ajuntament, haurà de pagar el 

contractista que l’executi. Si vostè es refereix a que una part d’aquest espai està fet 

en un lloc que Juncà Immobles ha fet una donació a l’Ajuntament, que no és 

l’objecte del que fem ara, per això vostè l’aprova, i diu l’espai que va donar Juncà 

Immobles, a canvi de que? És a canvi de res. Aprovem un projecte de continuïtat 

de l’espai del rec major, des de la Muralla, i fins el C/ Blanquers. I com ha dit el Sr. 

Tubert, sinó està en el pressupost, s’ha d’aprovar per Ple, o esperar que hi hagi una 

partida pressupostària, i aprovar-ho per Decret o Junta de Govern. Ens ha semblat 

que fer-ho per Ple, ha permet visualitzar l’arranjament de l’espai.  

Sr. Joan Luengo,  

Puntualitzo que és la mateixa resposta que es va donar a la Comissió Informativa. 

Ens quedem tranquils, i a més constarà a l’acta. Hi votarem favorablement.   

Sr. Alcalde,  

A la Comissió Informativa, també hi ha acta.  

Sra. Sandra Pazos, 

No veiem malament el projecte, però ens sorprèn que es plategi l’arranjament de la 

continuïtat del Rec Major, sense tenir un Pla de recs aprovat i tenir-lo en “stand-

by”. També ens preguntem si s’ha informat als veïns i si s’ha presentat el projecte. 

Per aquests dos temes, el nostre vot, serà l’abstenció.  

Sr. Alcalde,  

Celebrem que els agradi el projecte.  És la continuïtat d’un espai ja començat, que 

va des de la Muralla al Torres i Bages; del C/ Torres i Bages, fins al C/Jaume 

Butinyà; i del C/ Jaume Butinyà, al C/ Blanquers. El Pla de recs, està en fase inicial, 

falta la definitiva i no poden tardar a entregar-lo tot i hi ha hagut un petit 

contratemps de salut per això s'ha aplaçat una mica, això no eximeix perquè no es 

pugui acabar i es dignificar un espai que està una mica degradat . Sense el Pla de 

recs, s’ha fet la Plaça Major, Plaça Estudis, Plaça del Teatre, i no ha afectat el Pla.  
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Sra. Roser Masgrau,  

El nostre vot, serà favorable, ja que el nostre grup quan governava, va ser qui va 

iniciar la recuperació de tot el tram del Rec Major, i celebrem que s’hagi anat 

recuperant. Creiem que hi ha una continuïtat de projectes i ens sembla valuós 

perquè crea una uniformitat i en aquest cas, ens sembla vàlid. Dignificar els recs 

d’aquesta manera, posa en valor el patrimoni de l’aigua que té la ciutat i que 

sempre hi hem apostat per tant, ens sembla positiu i cal continuar-ho, en altres 

zones i en altres àmbits.  

Quan vam arribar al Govern, totes les qüestions del Barri antic, dels Recs, que 

s’havia començat a fer, ens semblava que la seva continuïtat, era la ideal.   

Resultat de la votació: Aprovació inicial del projecte de recuperació i 

rehabilitació del 3r tram del rec major, entre el carrer Jaume Butinyà i el 

Carrer Blanquers. 15 vots a favor (grups municipals, CiU, Junts per 

Banyoles-ERC, ICV-IdB). 2 abstencions, (grup municipal CUP). S’aprova 

per majoria absoluta.  

2.3. -Aprovació inicial del Pla d'Accessibilitat en la via pública 

VIST l’expedient X2018000303 que conté el PLA D’ACCESSIBILTIAT EN LA VIA 

PÚBLICA, redactat per l’arquitecta M. M.C.N., amb un pressupost total d’execució 

material de 1.429.175,85 €. 

 

Vist l’informe emes per la tècnica d’urbanisme i per la Cap del Servei d’Urbanisme 

en data 18 de gener de 2019, obrant a l’expedient. 

 

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. 

 

Per tot això, el Ple de la Corporació, l’adopta els següents acords:  

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el PLA D’ACCESSIBILITAT EN LA VIA 

PÚBLICA, redactat per l’arquitecta M. M.C.N., amb un pressupost total d’execució 

material de 1.429.175,85 €. 

 

SEGON.- DISPOSAR la submissió del projecte esmentat a informació pública, amb 

audiència als interessats, pel termini de 30 dies per presentar reclamacions i 

suggeriments mitjançant un anunci 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. Així mateix s’ha de publicar al Portal de 

Transparència.  

 

Sr. Albert Tubert,  

El que es porta a aprovació, és la revisió dels diferents Plans d’Accessibilitat que hi 

havia a la casa, i es va considerar oportú, d’encarregar un gran projecte de revisió 

dels Plans, sobretot per a la gent amb mobilitat reduïda i d’altres tipus de 

minusvalidesa. Aquest Pla, també ajuda a la majoria de la gent de Banyoles, tant 
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pels que van en cotxet, com pels que van en bicicleta. Aquest Pla ens ajudarà a 

moure’s amb molta més comoditat  en tot el municipi. El Pla, s’ha treballat partint 

d’uns eixos prioritaris, i s’ha considerat que s’havia de començar per el centre de 

Banyoles, concretament el Barri Vell, i a partir d’aquí s’estendrà en tot el municipi. 

A cada zona, també s’hi marca unes prioritats, les que estan en vermell, són zones 

que s’hi exigeix una actuació més ràpida, les que estan en taronja o groc, són 

zones que l’actuació no requereix rapidesa. Aquest Pla, té un cost elevat, que s’ha 

d’anar fent al llarg dels anys, amb l’obligació de destinar-hi partida o partides en els 

pressupostos.  

Sr. Joan Luengo,  

Nosaltres hi votarem a favor. Però hi fem una crítica, perquè tots els Plans, haurien 

de tenir un calendari d’execució o de priorització. Creiem que aquest Pla, detecta 

molt bé les necessitats d’accessibilitat que té la ciutat.  

Sra. Sandra Pazos,  

Celebrem que hi hagi aquests Pla d’Accessibilitat, però creiem que se’ns podria 

haver presentat amb més temps. Hem tingut dificultats per estudiar-lo bé, tot i així, 

hi hem trobat mancances. Una de les mancances, és l’accessibilitat de l’Avgda. 

Països Catalans. El nostre grup presentarà al·legacions al Pla, per això el nostre vot, 

serà d’abstenció.  

Sr. Alcalde,  

És evident, que l’haurem de prioritzar, i en podem parlar quan vostès vulguin. 

Primer, s’ha d’aprovar inicialment, i després definitivament. Un cop aprovat, es 

començaran a fer les accions, tot i que algunes d’elles, ja s’han fet, recentment, 

fent el camí escolar de l’Escola Camins. Més enllà de les al·legacions, se’n pot parlar 

per poder arribar a un acord.  

Sra. Roser Masgrau.  

El nostre vot serà favorable, alhora, ens sumem a l’idea de fer una valoració i fer 

uns criteris d’actuació segons la urgència.  

Resultat de la votació: Aprovació inicial del Pla d'Accessibilitat en la via 

pública. 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.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

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

MOCIONS 

4.1. -Moció dels Grups Municipals de Rebuig a l'operació contra 

l'Independentisme i les Detencions del 16 de gener de 2019. 

Dimecres passat la Policia Nacional va realitzar fins a 16 detencions a la ciutat de 

Girona. 
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Les detencions es van realitzar sense ordre judicial vulnerant els drets de les 

persones detingudes a qui van anar a buscar a domicilis particulars o seguint-los en 

les seves activitats diàries. Les van practicar agents de paisà en alguns casos 

encaputxats i sense identificar i vinguts de fora de la ciutat en una operació política 

instruïda per la Brigada Provincial d’Informació de la Policia Nacional i orquestrada 

des de Madrid. L’objectiu formal de les mateixes aparentment era la identificació i 

comunicació del fets a les persones investigades, un objectiu que en cap cas 

justifica detencions i menys quan no les persones investigades no suposen cap 

tipus de perill ni hi ha risc de fuga.  

L’operació s’engega arran d’una denúncia d’ADIF pels talls de les vies del TAV que 

van tenir lloc l’1 d’octubre de 2018 a Girona, però és evident que aquestes 

detencions no formen part d’un fet aïllat sinó que són una nova acció inserida en 

una ofensiva repressiva contra els drets civils, polítics i socials i en contra de la 

defensa i l’exercici del dret a l’autodeterminació arreu dels Països Catalans.  

La Brigada Provincial d’Informació de la Policia Nacional, que ha instruït aquesta 

causa i d’altres contra l’independentisme popular i d’altres moviments per la 

defensa de drets, ha actuat de la mateixa forma que actuava la Brigada político-

social durant els anys de dictadura Franquista, amb l’única finalitat de castigar, 

reprimir i perseguir la protesta i la dissidència política així com el periodisme que hi 

dona cobertura. Una mostra d’això és el fet que algunes de les persones detingudes 

ni tan sols eren al lloc dels fets que s’investiguen i el fotoperiodista anava 

perfectament identificat per fer la seva feina periodística. 

Les persones detingudes són persones compromeses amb la lluita per a 

l’autodeterminació, activistes del moviment juvenil, militants d’entitats 

independentistes, estudiants, activistes sindicals, dos alcaldes de comarques 

gironines i periodistes. Totes elles se sumen a la llarga llista de persones 

represaliades per l’estat espanyol per defensar els drets socials, civils i polítics 

arreu de l’estat.  

A més, hem de lamentar, una vegada més la vulneració de drets lingüístics en tot 

aquest procés ja que es va impedir l’assistència de l’advocat a les persones 

detingudes per parlar en català i tampoc aquestes van poder utilitzar el català a 

l’hora de declarar.  

Malgrat tot, el ministeri de l’interior ha defensat l’operació contradient les paraules 

del mateix Tribunal Superior de Justícia que va afirmar que les detencions no 

havien estat ordenades per cap jutge. Al mateix temps, però, cap representant del 

govern espanyol ni les seves delegacions al territori han donat encara cap 

explicació de la vulneració de drets que han comportat aquestes detencions ni s’ha 

mostrat preocupat pels fets.  

Tanmateix, la ciutadania gironina va respondre una vegada més manifestant-se 

davant d’aquestes agressions i vulneració de drets i arran de l’operació són moltes 

les mobilitzacions que s’han produït als Països Catalans, així com han arribat 

mostres de suport d’arreu de l’estat i fins i tot d’arreu del món.  En aquest sentit, 

els i les estudiants han reaccionat per protegir-se de més detencions organitzant la 

Caputxinada UdG, una tancada que emula la Caputxinada de 1966 per fer de la 
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universitat un espai de refugi per tota aquella persona susceptible de rebre 

repressió. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple l’adopció dels 

següents ACORDS: 

PRIMER.- Mostrar suport persones investigades  i fer una crida a totes les forces 

polítiques i sindicals, a totes les entitats i a tot el teixit associatiu del país a prendre 

partit i plantar cara a una nova vulneració de drets civils, polítics i socials. 

SEGON.- Exigir al govern espanyol i als seus representants al territori que doni 

explicacions per les detencions i la forma com s’han produït.  

TERCER.- Exigir responsabilitats als responsables polítics i policíacs d’aquesta 

operació que només fa que augmentar l’alarma social i confirmar la judicialització 

de la política i el tancament en banda a solucions polítiques i democràtiques que 

responguin a la greu crisi política, social i econòmica i donant ales des de les 

institucions a les propostes i els posicionaments de l’extrema dreta.  

QUART.- Exigir al govern espanyol la retirada de la denúncia interposada per ADIF 

pels talls de les vies del TAV el primer d’octubre del 2018 i donar suport a la 

recollida de signatures iniciada per els i les estudiants. 

CINQUÈ.- Mostrar el nostre suport a la Caputxinada UdG.  

SISÈ.- Traslladar al govern de l’estat espanyol el contingut d’aquesta moció i a les 

delegacions del mateix a Catalunya i a Girona.  

 

Sr. Non Casadevall,  

Entenem que aquesta moció, es votarà favorablement, tal i com se’ns va comentar 

a la Junta de Portaveus. Estem contents, perquè ens mostrem ferms i decidits en 

contra a aquesta nova agressió que hem rebut. En aquest cas, va ser contra 

càrrecs electes i activistes, que van ser detinguts  només perquè lluiten pels 

nostres drets i llibertats, en una operació parapolicial que con citen en els acords, 

continua en una acció que és la Caputxinada de la UdG, i entenem que aquesta 

operació encara no ha acabat. Unes detencions que van ser de forma il·legal, i que 

busquen només atemorir-nos. Que aquest Ple es mostri ferm i no s’atemoreixi, 

aconsegueix que no s’obtingui l’objectiu que pretenien. Portar i votar aquesta moció 

és una manera de recollir el clam popular que demana una actitud valenta i 

decidida, contra aquesta repressió que ens està sotmetent l’Estat Espanyol, i només 

amb aquesta actitud de fermesa  podrem continuar i aconseguir els nostres 

objectius com a pobles, i que en aquest país tothom sigui lliure de viure amb les 

seves idees siguin del partit que siguin, i que no visquin amb el risc o amb la por de 

ser detingut, per la seva acció política.  

 

Resultat de la votació: Moció dels Grups Municipals de Rebuig a l'operació 

contra l'Independentisme i les Detencions del 16 de gener de 2019. 

S’aprova per Unanimitat.  
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Precs i Preguntes.  

Sr. Joan Luengo,  

En aquests últim dies, he llegit a la premsa com els Bombers, es queixen de la 

manca d’efectius, de material etc, tot i que, sabem que no és una responsabilitat 

d’aquest Ajuntament de subministrar el material, o de controlar les hores dels 

bombers. Ens agradaria saber en quina situació de cobertura, es troba la nostra 

ciutat, ja que, en diferents parcs de bombers de les comarques gironines, han 

tancat diferents dies per manca d’efectius. En segon lloc, i també relacionat amb 

tema de bombers, vam veure com desgraciadament a Badalona, hi ha haver un 

greu accident on es cremava una casa per culpa d’un comptador  endollat 

il·legalment. Ens agradaria saber si l’Ajuntament, està revisant els comptadors, i si 

en té constància, i en cas afirmatiu, que es fa per la vigilància. Fa poc que 

allargàvem la concessió de la barca, i sabíem que hi havia d’haver una nova 

concessió per l’ús de la barca La Tirona, també sabíem que hi havia d’haver una 

revisió de la barca, però no en sabem res més. Per això, preguntem que passa amb 

la barca la Tirona, i en quina situació està?.  

Sr. Alcalde,  

Ni a l’Alcaldia, ni a l’Ajuntament, s’ha rebut cap queixa, de part del Parc Bombers 

de la nostra ciutat. Pensem que hi ha una plantilla bastant consolidada. Tampoc, 

s’ha rebut cap queixa per manca de material.  No ens consta el tancament del parc, 

ni per part del Departament d’Interior, ni per part del Parc de Bombers. Pel tema de 

la barca, s’ha allargat, perquè s’ha de fer el concurs i en base d’això, ens cal un 

informe d’un enginyer naval. La barca es va treure de l’estany, fa aproximadament 

un any, per fer la revisió. Tenim les reparacions i les millores que s’hi han fet, el 

llarg del temps.  

Sr. Jordi Congost.  

Bona nit. Referent els fets desagradables ocorreguts a Badalona, i és evident que 

podríem haver passat en qualsevol lloc. Per defecte, a Banyoles, no fem inspeccions 

d’aquestes característiques, i sí que és veritat que en algun lloc de la ciutat,  tenim 

problemàtica en relació a aquests fets. El que fem és que quan es detecta un cas, 

fem la tramitació corresponent, ho comuniquem a l’empresa  i a la família, per tal 

que es procedeixi a fer el canvi pertinent. No només es detecta amb les empreses 

de la llum, també amb Aigües de Banyoles, que també detecta irregularitats.    

Sr. Joan Luengo,  

Tenim els dispositius i el personal que tenim a l’Ajuntament, però crec que hauríem 

de fer un esforç no només l’Ajuntament, sinó també la Generalitat per tal de 

millorar aquestes situacions. Pel que fa a la barca, hi haurà un informe, un concurs, 

quan i com ?.Amb aquest tema, sempre s’ha anat de presa i corrent, i volem que 

aquesta vegada no passi.  

Sr. Alcalde,  
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Quan tinguem l’informe de l’enginyer naval, es tramitarà. S’ha fet una pròrroga fins 

a la resolució del concurs. S’està treballant amb la redacció del plec de clàusules. 

de la barca, s’ha fet un únic concurs no n’hi ha hagut cap més. L’altre plec, es farà 

quan toqui i aquí li toqui.  

Sra. Sandra Pazos,  

Tornem a insistir que hi ha pocs aparcaments de bicicletes a Banyoles, i sobretot en 

el Casc antic, la Plaça Major, és un exemple molt clar, estem tips de veure com la 

gent aparca la bicicleta en els arbres, i fins i tot en el Catalan Power. Demanem al 

Regidor de Mobilitat i via pública, que intentin trobar una solució. A Banyoles, hi ha 

molta gent que va en bicicleta, és un mitjà molt utilitzat.  

Sr. Lluis Costabella,  

Els aparcaments que hi ha a la Plaça Major, són els que hi caben, cal tenir en 

compte que a la Plaça, s’hi fa el mercat, i depenen del lloc on es posen els 

aparcaments, fan nosa per les parades. Tenim la costum d’aparcar davant sempre 

del lloc on es vol anar, i això és impossible. D’aparcaments de bicicletes, en tenim a 

molts llocs de la ciutat. Amb els tècnics, hem mirat d’ubicar-n’hi més, però no n’hi 

caben més dels que hi ha.  

Sra. Sandra Pazos,  

Els aparcaments que vostè ha parlat, també estan plens. A la Placeta de St. Pere, hi 

ha dos aparcament, i sempre estan plens, els de la Plaça dels Turers, també ho 

estan. Creiem que s’haurien de buscar solucions.  

Sr. Lluis Costabella,  

Bé intentarem mirar de posar-ne més a altres llocs, però a la Plaça Major, no serà 

possible.  

Sr. Alcalde,  

És cert que els aparcaments que hi ha als voltants de la Plaça Major, n’hi ha que 

sempre estan plens, i d’altres que no s’omplen, com els que hi ha a l’Ajuntament. 

També és cert el que ha dit el Sr. Costabella, que a la Plaça Major, no n’hi poden 

anar més. Ens mirarem a quins altres llocs se’n poden posar.  

Informo que la tanca del C/Servites, està feta. També informo al Sr. Carreras, que 

en el pressupost d’enguany, s’ha destinat una Brigada per netejar el mirador.  

Sra. Susanna Cros,  

Sí, ho hem pogut observar, que després d’un any que demanar-ho la tanca s’ha 

retirat, i el tema del mirador, ve del 2015.  

 

Sr. Alcalde,  

Li recordo que el tema del mirador, fins fa pocs mesos, la propietat, no havia signat 

a favor de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany, poder fer la neteja. Ara que està 

signat el conveni pertinent, amb aquesta propietat, (recordo que la propietat, no és 
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Banyolina, ni catalana), ho podem fer, però no de fa tres anys, sinó de fa tres 

mesos.  

Sra. Roser Masgrau,  

Segons informacions aparegudes, en relació a la comptabilització d’aus a l’estany, 

s’ha informat que hi ha un increment dels gavians. També hi ha hagut alguna 

manifestació per part dels que porten els falcons, que no és massa efectiu, perquè 

el cap d’una estona, els gavians tornen. Què es pensa fer davant d’aquest 

increment?. L’altre dia, vaig veure que hi havia persones que donaven menjar als 

gavians. Els vaig avisar dient-los que estava prohibit. Em van demanar on ho deia. 

En aquell lloc no n’hi havia cap, però el caps d’uns metres en vaig veure un. Potser 

caldria posar més enfasi en aquesta prohibició. Una altre qüestió en relació a la 

Cavalcada dels Reis. Primerament, cal felicitar a tothom que hi va participar, però 

caldria que la festa, no s’allargués tant, i que es complissin els horaris establerts, 

crec que s’hauria de replantejar i pensar que és una festa destinada als més 

menuts. És una aportació que fem per millorar la festa.  

Sr. Alcalde,  

És una festa que queda molt lluïda, és cert que enguany es va allargar més del 

conte, la gent de l’organització n’és conscient, perquè hi va haver-hi problemes a la 

sortida. 

Havíem arribat a uns 4000 o més gavians, es va atacar el tema amb els falcons, i 

es va reduir. Els tècnics de l’Àrea de Medi Ambient, han incidit que des de la 

primavera i tot l’estiu, hi hagin els falcons. Els contracte ja està signat, i es durà a 

terme per tal de reduir la població de gavians.  Mirarem si cap posar algun cartell 

més. Ara es vol posar uns cartells a l’estany, on s’informi del quilòmetre i seran de 

la mateixa tipologia dels que hi ha.  

 

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 

20:10h del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 

seva constància i efectes, certifico. 

 

 

 

 

 


