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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
DATA 13 DE JUNY DE 2015 
 
 
 
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 12 del migdia del 
dia 13 de juny de 2015, concorren prèviament convocats per l’Alcalde en funcions, 
Sr. Miquel Noguer Planas, els Regidors i Regidores electes en les Eleccions 
Municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015 i que van ser convocades pel Reial 
Decret 233/2015, de 30 de març. 
 
A l’iniciar l’acte els Regidors i les Regidores electes estan asseguts a les primeres 
files del pati de butaques del públic de la Sala de Plens. 
 
 
El Sr. Jordi Turon Serra, Secretari de la Corporació Municipal, inicia aquesta 
sessió extraordinària. 
I, dóna la següent explicació: 
“Primer de tot, per aclarir la fórmula de jurament.  Aquesta fórmula la llegirà el 
Secretari de la Corporació d’acord amb el que estableix la normativa i els Regidors i 
Regidores podran dir -sí juro o sí prometo-.    Podran jurar els que siguin catòlics i 
podran prometre els que no siguin catòlics.  
Així mateix podran afegir qualsevol altre fórmula addicional que no desnaturalitzi la 
inicial.   És a dir, poden afegir la fórmula que ha proposat l’AMI, l’Associació de 
Municipis per la Independència, a posteriori de l’oficial.” 
 
Ara podem començar amb la sessió del  Ple de Constitució i d’Elecció 
d’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
 
A continuació el Secretari de la Corporació llegeix els articles 195.1 i 196 de la Llei  
Orgànica del Règim Electoral General (LOREG): 
 
 

 
1. Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vigèsim 
dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que hagués estat 
presentat recurs contenciós - electoral contra la proclamació dels regidors 
electes, en el qual supòsit es constitueixen el quadragèsim dia posterior a 
les eleccions. 
2. A aquest efecte, es forma una Mesa d’Edat integrada pels electes de 
major i menor edat, presents a l’acte, actuant com a Secretari el de la 
Corporació. 
3. La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la 
personalitat dels electes en base a les certificacions que hagués tramès a 
l’Ajuntament la Junta Electoral de Zona. 
4. Realitzada l’anterior operació, la Mesa declararà constituïda la Corporació 
si concorren la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, se  
celebrarà sessió dos dies desprès, quedant constituïda la Corporació amb el 
nombre de regidors presents. 
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2) Segons l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General: 
 

 
En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció 
de l’Alcalde, d’acord amb el següent procediment: 
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les corresponents 
llistes. 
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és 
proclamat electe. 
c) Si cap d’ells obté l’esmentada majoria és proclamat Alcalde el regidor que 
encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots en el 
corresponent municipi. En cas d’empat, es resoldrà per sorteig. 
 

 
3)  Segons l’acta de proclamació de candidats tramesa per la Junta Electoral de 

Zona els resultats de les eleccions del dia 24 de maig de 2015 han estat els 
següents: 

 

Candidatura 
Nombre 
d’electes 

Convergència i Unió (CiU) 9 
Junts per Banyoles – Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (JpB-ERC-AM) 5 

Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA) 2 
Iniciativa per Catalunya Verds -Independents per Banyoles -Entesa 
(ICV-IdB-E) 1 

Partit Popular de Catalunya/Partido Popular de Cataluña (PP) 0 
 
2. Manifesta que s’ha donat compliment al que preveu l’article 163.1 del DL 

2/2003, de 28 d’abril, del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, segons el qual: 

 
 
Tots els membres de les corporacions locals estan obligats a formular, 
abans de prendre possessió del càrrec i quan es produeixi variacions en el 
curs del mandat i amb ocasió del cessament, una declaració dels béns i de 
les activitats privades que els proporcionen o els poden proporcionar 
ingressos econòmics o que afecten l’àmbit de les competències de les 
corporacions locals. Les declaracions s’han d’inscriure en un registre 
d’interessos que ha de constituir cada corporació local. 

 
 
3. També anuncia que estan a disposició de la nova Corporació Municipal els 

documents referits a l’article 36.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals,  segons el qual: 

 
 
Els Secretaris i Interventors adoptaran les mesures precises per a que el dia 
de la constitució de les noves Corporacions Locals s’efectuï un arqueig i 
estiguin preparats i actualitzats els justificants de les existències en 
metàl�lic o valors propis de la Corporació, dipositats a la Caixa Municipal o 
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en entitats bancàries, així com la documentació relativa a l’inventari del 
patrimoni de la Corporació i dels seus Organismes autònoms. 

 
 
 
A continuació, fetes aquestes formalitats, el Sr. Secretari de la Corporació  
procedeix a formar la Mesa d’Edat, i crida als components de la Mesa 
d’Edat perquè se situïn a l’hemicicle, en una taula a la tarima de la Sala de 
Plens. 
 
 

 
- Sra. Roser Masgrau i Plana. 
- Sr. Pau Comas Balateu. 

 
 
Tercer. La Presidenta de la Mesa d’edat, Sra. Roser Masgrau i Plana declara 
constituïda la Mesa d’edat. 
 
Quart. El Secretari de la Mesa d’edat, Sr. Pau Comas Balateu, comprova les 
credencials dels membres electes. 
 
Cinquè. Comprovades les credencials dels membres electes i el nombre 
d’assistents, que ha de ser per majoria absoluta dels membres proclamats (9 en el 
cas del municipi de Banyoles), la Presidenta de la Mesa d’edat anunciarà que hi ha 
el quòrum necessari per a la celebració de la sessió i declararà constituïda la 
Corporació Municipal. 
 
Sisè.  El Secretari de la Mesa d’edat crida als membres electes de les candidatures 
i d’un a un, començant per la llista més votada a la menys votada amb 
representació a l’Ajuntament per tal de fer el seu jurament o promesa: 
 

 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 
- Miquel Noguer Planas 
- Ester Busquets Fernández 
- Lluís Miquel Costabella Portella 
- Joana Vilà Brugué 
- Jordi Bosch Batlle 
- Jordi Congost Genís 
- Pau Comas Balateu 
- Albert Tubert Yani 
- Clàudia Massó Fontàs. 
 
 
JUNTS PER BANYOLES – ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (JpB-ERC-AM) 
- Roser Masgrau i Plana 
- David Juan i Garganta 
- Susanna Cros i Bahí 
- Francesc Xavier Carreras de Cabrera 
- Xavier Bosch i Pujol. 
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CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU 
(CUP-PA) 
- Sandra Pazos Massanas 
- Non Casadevall Sala. 
 
 
INICIATIVA PER CATALUNYA ELS VERDS – 
INDEPENDENTS PER BANYOLES – ENTESA (ICV-IdB-E) 
- Joan Luengo i Sala. 
 

 
Setè.  A mida que es van cridant, els Regidors i Regidores juren o prometen el 
càrrec d’esquenes al públic (a la taula de la mesa d’edat hi haurà un full on estarà 
escrita la fórmula) i davant dels components de la Mesa d’edat, d’on també 
recolliran la medalla. 
 
 

RD 707/1979, de 5 d’abril. Fórmula per prendre possessió de càrrecs o funcions 
publiques. 
 
Pregunta:  
Senyor/a _                              jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de                         amb 
lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental 
de l’Estat (i també l’Estatut d’Autonomia de Catalunya). 
 
Resposta: (Si) o 
Jo,                              , juro o prometo, per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de                              amb lleialtat 
al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat (i també l’Estatut d’Autonomia de Catalunya). 

 
 
A continuació cadascun dels Regidors i Regidores es dirigirà al lloc corresponent on 
s’ha d’asseure (figura en el plànol adjunt). 
 

 
Article 89 del RD2568/1986, de 28 de novembre. ROF. 
Els membres de la Corporació s’asseuran a la sala de sessions junts per grups. 
L’ordre de col�locació dels grups es determinarà pel President, escoltats els 
portaveus, tenint preferència el grup format pels membres de la llista que 
hagués obtingut major nombre de vots. En qualsevol cas, la col�locació dels 
membres corporatius tendirà a facilitar l’emissió i recompte de vots. 

 
 
Al final, la Presidenta de la Mesa d’edat crida al Secretari de la Mesa perquè juri o 
prometi el càrrec igual que la resta de regidors i després el Secretari de la  Mesa 
d’edat crida a la Presidenta de la Mesa perquè també juri o prometi el càrrec. 
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Tot seguit, es fan constar les intervencions de com s’han expressat els diferents 
Regidors o Regidores:  
 
 
ELS REGIDORS I LES REGIDORES  del grup municipal de CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ (CiU) “juren o prometen el càrrec” d’acord amb la fórmula per prendre 
possessió de càrrecs o funcions públiques, i, hi afegeixen la fórmula proposada per 
l’AMI la qual és la següent: 
“I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les Eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”  
 
ELS REGIDORS I REGIDORES  del grup municipal de JUNTS PER BANYOLES – 
ACORD MUNICIPAL (JpB-AM) “prometen el càrrec per imperatiu legal. 
També, hi afegeixen la fórmula proposada per l’AMI.  “I, per expressió democràtica 
de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del 
President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les Eleccions 
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 
SOBIRÀ.”  
 
LA REGIDORA I EL REGIDOR  del grup municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR (CUP-PA), “Prometen per imperatiu legal”.   I afegeixen el següent: “I, 
resto sotmesa/sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de 
Banyoles, i, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i 
la justícia social dels Països Catalans.”  
 
I, EL REGIDOR del grup municipal INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-
INDEPENDENTS DE BANYOLES-ENTESA (ICV-IdB-E) “promet per imperatiu legal”. 
Afegint el següent:  “I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana 
manifesto el meu compromís actiu en l’exercici del dret a l’autodeterminació del 
poble de Catalunya, mitjançant un referèndum vinculant sobre el futur polític del 
nostre país, així com el suport al Parlament de Catalunya en totes les accions 
polítiques i institucionals que desenvolupi per assolir-ho.”   
 
 
Després, el Secretari de la Corporació  disposa que s’iniciïn les actuacions per a 
l’elecció de l’Alcalde.   I, pregunta als candidats un a un si mantenen la seva 
candidatura o bé la retiren.   Essent la resposta de tots ells afirmativa.  
 
La votació de les candidatures es durà a terme per cada REGIDOR O REGIDORA  
introduint les butlletes, que hi haurà en el lloc que ocupin, en una urna. 
 
A continuació es disposa a fer el recompte de vots el qual es farà en veu alta per 
part de la Presidenta de la Mesa d’Edat: 
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CANDIDATURES 

LLISTA CAPS DE LLISTA NOMBRE 
DE VOTS 

Convergència i Unió (CiU) Miquel Noguer Planas      9 
Junts per Banyoles – Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (JpB- ERC-AM) 

Roser Masgrau i Plana      5 

Candidatura d’Unitat Popular – Poble 
Actiu (CUP-PA) 

Alexandra Pazos 
Massanas 

     2 

Iniciativa per Catalunya Verds - 
Independents de Banyoles -Entesa 
(ICV-IdB-E) 

Joan Luengo i Sala      1 

VOTS EN BLANC      - 
VOTS NULS      - 
TOTAL VOTS EMESOS     17 
 
 
Un cop recomptats els vots, la Presidenta de la Mesa d’Edat a la vista del 
resultat de la votació, proclama ALCALDE DE BANYOLES:  
L’IL�LUSTRÍSSIM SENYOR MIQUEL NOGUER PLANAS. 
Aplaudiments. 
 
 
L’Alcalde electe  pren possessió del seu càrrec des del centre de l’hemicicle, 
davant de la taula de la Mesa d’Edat, amb la fórmula per prendre possessió de 
càrrecs i funcions públiques establerta en el RD 707/1979, de 5 d’abril, i la 
Presidenta de la Mesa d’Edat  li fa lliurament de la vara. 
Aplaudiments. 
 
 
Tot seguit la Presidenta i la Secretària de la Mesa d’Edat s’asseuen al lloc 
corresponent a l’hemicicle. 
 
 
A partir d’ara cada llista política intervindrà per ordre creixent del nombre de 
Regidors o Regidores i els donarà la paraula l’Alcalde.   I, a continuació el Sr. 
Alcalde farà el discurs d’investidura i donarà per conclòs aquest acte aixecant la 
sessió. 
 
 
Pren la paraula L’ALCALDE DE BANYOLES, SENYOR MIQUEL NOGUER  
PLANAS.    Els dóna les gràcies i dóna el bon dia a tothom. 
 
 
A continuació el  Sr. Alcalde  dóna la paraula al Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del 
grup municipal: Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles-Entesa 
(ICV-IdB-E)”. 
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El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal:  Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles-Entesa (ICV-IdB-E),  fa la 
següent intervenció: 
 
“Bon dia a totes i a tots. 
Benvolguts banyolins i banyolines. 
-I ara què ?-.  Aquesta és la pregunta que més ens han fet a la gent d’Iniciativa-
Independents de Banyoles els últims 15 dies.  I la resposta sempre ha estat la 
mateixa,  -no ha pogut ser, no ha estat possible, però, continuem !-. 
 
Si algú es pensa que després dels resultats electorals alguns abaixarem el to, les 
reivindicacions i les banderes que hem portat amb molt d’orgull i treball els últim 
quatre anys, va molt equivocat.  Ens varem plantejar aquestes eleccions per fer un 
punt i apart, i, per poc no ha estat possible.  Però, la pregunta és, serà una coma  
en la història on tot continuarà igual, o bé serà un punt i seguit per canviar algunes 
coses. 
És evident que hi ha un guanyador en les Eleccions del 24 de maig, on avui hi ha 
una representació de 9 Regidors i Regidores de CiU, però cal tenir en consideració 
el com s’ha arribat fins aquí, així com també qui representa quant. 
Si mirem les dades la ciutat ha fet un gir a l’esquerra.   Els partits d’esquerres han 
sumat 2.800 vots i la dreta banyolina ha aconseguit 2.500 vots, en números 
rodons;  per sort pel camí hem deixat a la dreta rància espanyola que no ha 
aconseguit representació en aquest Ple Municipal.   Així doncs, a partir avui i els 
pròxims quatre anys serem governats per una majoria absoluta de CiU, però que 
en número de vots en té menys que l’oposició.  Però, cal dir que quan un juga 
accepta les regles del joc, i, per tant, el grup que represento accepta aquesta 
representació sense oblidar el fons que amaga, una manera poc realista de 
representar la realitat. 
Així com també veiem la renovació de l’equip de govern però no pot ser allò tan 
típic de la -vella política-, -fer veure que tot canvia per no canviar res-, sinó tot el 
contrari -canviar realment per ser millors i avançar-. 
I, allò succeït el passat 24 de maig no pot ser una –coma- en la història, sinó -un 
punt i seguit-, on cal canviar i modificar actituds i maneres de fer.   I si la majoria 
absoluta es comporta com els últims 4 anys, no és ni realista ni serà entès pels 
ciutadans i ciutadanes.   Els hi fem el primer prec de la legislatura; obrin finestres i 
ments i entenguin que l’oposició hi hem estat, hi som i hi serem per fer control de 
govern, però, també, per millorar les seves propostes i també per fer propostes que 
vostès hauran de tenir en consideració. 
Així doncs, el –i, ara què ?- ja té una primera resposta,  -no es pot continuar igual 
com fins ara-.  
Portem explicant des de ja fa temps que vivim tres crisis, l’econòmica i social, la 
democràtica i la nacional.  
 
La prioritat número 1 d’aquest Ajuntament ha de passar per resoldre els problemes 
derivats de la crisi econòmica i social.  No partim d’una bona base.   El candidat que 
avui ja és Alcalde va dir una frase en el debat electoral desencertada i poc realista, 
-a Banyoles no hi ha ningú que passi gana-.   Una frase que pot denotar una certa 
llunyania de la realitat de la ciutat amb la visió d’aquells que ens han governat i ens 
governaran. 
Avui és el dia zero del nou mandat;  posem el comptador a zero.   Partim de la 
base que a Banyoles hi ha gent que ho està passant malament; gent que passa 
gana, que no pot pagar el llum, el gas, l’aigua, gent que porta més de dos anys 
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sense feina, sobrevivint amb 426,00€ per tota la família, gent que no pot pagar el 
lloguer o la hipoteca i, per tant, gent que pot perdre l’habitatge. 
No és una retòrica populista, ni és una cantarella política, és la realitat del dia a dia. 
Podem treballar essent valents i afrontar la realitat o bé mirar cap un altre costat i 
ometre-la. 
Els emplacem, no només als qui ens governaran els pròxim quatre anys, sinó a tots 
els que estem avui aquí, Regidors, Regidores, ciutadans i ciutadanes a posar-nos 
dia i hora per acabar amb aquesta situació.   No serà fàcil, ningú pot dir el contrari.   
Per tant, cal posar com a prioritat número 1 de l’agenda política la necessitat de 
rescatar persones.  Disposem de personal, de recursos, de projectes, d’anàlisis, 
d’entitats i d’associacions disposades a posar el màxim esforç en aconseguir aquest 
objectiu.  Però, per fer-ho cal acceptar els errors del passat, per tant, necessitem 
que alguns responsables, polítics i tècnics, canviïn  per no continuar amb els 
mateixos errors. 
Avui no podem tenir la clau per fer-ho realitat, només cal que dilluns comencem a 
treballar. 
És per això que li reclamem al futur Regidor o Regidora de Serveis Socials que 
concretem dia i hora per començar a treballar per combatre les desigualtats i la 
pobresa a la nostra Ciutat.   Posem prioritats i posem agenda.   El nostre grup 
municipal ja està treballant per fer propostes i fer-les arribar;  només cal vehicular-
les. 
Així doncs, davant del -i ara què ?- cal respondre, -posar les persones en el centre 
de l’agenda política-.  
 
En segon lloc.   Hem de combatre la crisi democràtica.   Els ciutadans i ciutadanes  
n’estem farts de veure sempre els mateixos fent el mateix i com sempre.  N’estem 
farts de llegir titulars de diari com els del passat dimarts on deia que els Diputats i 
Diputades de la Diputació de Girona cobraven 1.000,00€ per Plens que duraven 20 
minuts. 
El descrèdit i la desconfiança cap a la política no poden ser aliats en la gestió.   I 
per combatre-ho cal transparència i participació en el dia a dia de la gestió d’aquest 
Ajuntament.   És per això que cal fer públics els sous dels Regidors i Regidores, els 
seus béns i patrimoni, les dietes, ser transparents amb la gestió econòmica;  que 
tothom sigui conscient com es gasten els diners d’aquest, el seu Ajuntament.  I cal 
ser participatius en les decisions en els nostres barris, en el pressupost, amb la 
redacció del document més important d’aquest Ajuntament, el Pla d’Ordenació 
Urbanístic, el POUM, i en la cerca d’una nova figura de protecció de l’Estany. 
En aquest sentit ja li avancem que la primera moció que presentarà aquest grup 
municipal serà la modificació del Reglament Orgànic Municipal.  El reglament que 
regula la participació i la transparència d’aquest Ajuntament.   No volem perdre ni 
un minut del mandat que avui iniciem discutint si som o no suficientment 
transparents i participatius, sinó que volem proposar i parlar de com millorar i 
sobretot com fer-ho possible. 
Així doncs, a la pregunta -i ara què ?- cal respondre, -transparència i participació-. 
 
En tercer lloc.   Tenim la crisi nacional.  Vivim amb uns Tribunals capaços 
d’impugnar coses ja realitzades i amb gran èxit com va ser el 9N.  Constitucions 
amb pudor a ranci que serveixen per amagar les vergonyes d’alguns.  Ciutadans i 
ciutadanes que ens organitzem de manera pacífica per reclamar una cosa tan  
senzilla com és posar una papereta dintre una urna amb un sí o amb un no a una 
pregunta per ser més lliures. 
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Hi ha quelcom que anhelem i volem;  és una Catalunya més lliure, més digna i més 
justa.   Per això, avui qui els parla ha jurat el càrrec per imperatiu legal. 
Personalment, i en representació del grup d’Iniciativa-Independents de Banyoles, 
no hi ha cap Constitució ni cap Rei que em pugui prohibir poder ser lliure i decidir  
prometre fidelitat i lleialtat, si no em deixin exercir la democràcia i la llibertat. 
Som un petit país, però, un gran país capaç d’aixecar el cap en els pitjor moments;   
som persones treballadores incansables que desitgem moltes coses, i que les 
aconseguim per tossuderia, però, també per esforç.   El grup municipal que 
represento resta a disposició de la ciutadania  per treballar a favor d’aquest procés 
constituent cap una nova Catalunya. 
I, el -i ara què ?-, el respondrem dient -Catalunya lliure-.   
 
Dia a dia treballarem per combatre des de l’oposició de manera dialogant i 
constructiva.   No abaixarem la guàrdia, ja ens coneixen, ja em coneixen.   Som 
incansables, treballadors, rigorosos i humils. 
-I ara què ?-,   com deia al principi no ha estat possible, no ho hem aconseguit però 
continuarem treballant, dia a dia, per una Banyoles, i una Catalunya, lliure, digna i 
justa.  
 
Aquesta setmana ens deixava una gran persona, un gran activista i un gran polític, 
que va ser capaç de canviar la història i fer visible allò invisible, i, fer possible allò 
impossible.  Em refereixo a Pedro Zerolo, del qual hem quedo amb una frase seva.    
-En la seva manera d’entendre el món, els deia als del Partit Popular, no hi cap la 
meva manera d’entendre el món, en canvi en la meva manera d’entendre el món hi 
té cabuda la seva-.   És així com demanem que al nou govern gestioni la Ciutat;  de 
manera dialogant, escoltant i essent constructius, perquè així serà la nostra manera 
de fer oposició.  
 
I, per il�lustrar el nostre treball de l’oposició ho vull fer amb una frase del Petit 
Princep, -el que fa bonic un desert és que en algun lloc amaga un pou-.   Nosaltres 
volem ser aquest pou en el desert capaços de convertir l’àrid desert en un petit 
oasis-.  
 
Només ens queda felicitar a Miquel Noguer, com a reelegit Alcalde de la Ciutat i el 
seu nou equip.   No ha rebut el nostre suport.   Hem volgut fer notar avui les 636 
persones que ens varen donar confiança el passat 24 de maig. 
Les diferències de programa, de prioritats i de maneres de fer, així com també la 
manca de diàleg durant aquests 15 dies per encarar el nou mandat, ens han fet 
decidir a no escollir la seva opció.   Tot hi així li reitero allò dit fins ara;  sap que hi 
serem per fer control del govern així com també per ser constructius.  
 
I, per últim, em dirigeixo i ens dirigim a tots els banyolins i banyolines.   Iniciativa-
Independents de Banyoles es posa i em poso a disposició de tots els ciutadans i 
ciutadanes per poder ser útils.   El nostre grup municipal vol ser una eina útil, i per 
tant, podem i volem comptar amb vosaltres.  
Moltes gràcies i bona sort a totes i a tots.” 
Aplaudiments.  
 
 

El Sr. Alcalde  dóna les gràcies al Sr. Joan Luengo Sala per la seva intervenció. 
I diu que ara té la paraula la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu de la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA). 
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Pren la paraula la Sra. Alexandra Pazos i Massanas, Portaveu de la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA)   per fer la seva intervenció: 
 
“Bon dia a tothom. 
Primer vull explicar perquè hem penjat aquests cartells.   Els hem penjat perquè 
els dos Regidors de la CUP d’aquest Ajuntament que ara comença se solidaritzen 
plenament amb la vaga dels tècnics y subcontractats de Telefònica – Movistar, ja  
que aviat farà dos mesos de lluita al carrer per un sou digne i una vida digna. 
 
Doncs, bé.   Quan vaig començar a escriure aquest discurs pensava, fa quatre anys 
també ho pensava, que haurien canviar les coses;  que el marc polític-juridic seria 
diferent i que el discurs que varem fer ara fa quatre anys ja no seria vàlid. 
Però, resulta que no és així.   Hem viscut quatre anys d’intensa activitat política i 
confrontació amb l’Estat Espanyol;  on els catalans i catalanes sens ha prohibit fer 
una consulta no referendària i que l’Estat Espanyol es cada cop més dur i 
incoherent fins arribar el punt que el Tribunal Constitucional nega allò més bàsic als 
ciutadans i ciutadanes = -poder preguntar al poble-.  La regla bàsica de la 
democràcia.  I, amb una total supèrbia ho justifiquen dient que ells són els 
demòcrates. 
Per tant, amb reafirmo amb el que vaig dir fa quatre anys. 
 
Fa uns minuts tant jo com en Non ens hem vist obligats a prometre la Constitució 
Espanyola.   Ho hem promès per imperatiu legal, per evidenciar que aquesta 
promesa només era per poder complir un tràmit preceptiu a l’hora de prendre 
possessió i poder ser Regidors d’aquest Ajuntament, tal i com ha volgut el poble. 
Per això, deixo clar amb aquestes primeres paraules d’aquest mandat que ni jo ni 
en Non, no només no tenim cap intenció de complir aquesta promesa sinó que la 
nostra militància política, inclosa la nostra tasca com a Regidors d’aquest 
Ajuntament, sempre ha anat i seguirà anant encaminada a combatre la manca de 
llibertat de la Constitució Espanyola i el Regim del 1978. 
Per tant, només entendrem com a legítim el mandat del poble català i els seus 
anhels de llibertat cap a la construcció de la República Catalana;  sense cap Rei ni 
Reina que ens faci jurar lleialtat;  i que ha d’acabar amb la reunificació dels Països 
Catalans. 
Cap Estat ens farà esclaus de les seves lleis injustes.   Per això, avui hem decidit 
desobeir-la;  per justícia i per dignitat democràtica. 
 
Dit això.   Entrem a explicar el nostre vot.  El vot de la CUP. 
La CUP ha decidit votar-se a si mateixa.  Ho ha fet per coherència democràtica,  
però, també ho ha fet perquè volem deixar clar que la Candidatura d’Unitat Popular 
no dóna suport a Miquel Noguer perquè torni a ser Alcalde de la Ciutat, tot i que 
respecto la decisió del poble, no li donem suport;  perquè durant aquests quatre 
anys, sotmesos a la majoria absoluta, ens hem quedat l’oposició sense poder 
arribar a cap acord amb temes de ciutat ja que l’equip de govern ha decidit i ha 
executat per uns quants, no per tot el poble. 
Perquè, portem quatre anys sotmesos a la no transparència i a la no participació;  i 
aquestes han estat nul�les.   Com s’ha demostrat, amb el cas de l’aigua, amb la 
compra de la Barca Tirona, amb el cas Creu Roja i amb la privatització d’un tros del 
nostre bé comunal a través d’una concessió per 50 anys al Club Natació Banyoles,  
entre d’altres coses. 
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Perquè, els darrers quatre anys la gestió d’alguns temes de la ciutat com el Sota 
Monestir i el POUM han estat ineficients;  on l’equip de govern s’hi ha negat 
reiteradament a escoltar l’oposició a fer audiències públiques per donar informació 
a tot el poble i a incrementar el procés de participació ciutadana per fer-nos 
participats a totes i a tots. 
Perquè, durant aquests quatre anys aquest equip de govern, adherit a l’AMI, s’ha 
negat reiteradament a penjar l’estelada al balcó de l’Ajuntament, tant per la Festa 
Major com per la Diada Nacional de Catalunya.   Ha tret i ha fet treure, també,  
reiteradament, la de la finestra del despatx de la CUP i a la mínima de canvi ha 
posat la bandera espanyola al balcó. 
 
No volem un govern que es rendeixi a la primera de canvi.   Volem un govern ferm,  
que garanteixi a tot el poble que si arriba el moment d’enfrontar-se a l’Estat 
Espanyol, ho faci.  Per tant, l’emplacem, aquí i ara, a complir cada un dels 
compromisos que va signar a petició de l’ANC abans de les Eleccions Municipals, i,  
per tant, a seguir el mandat popular que ha començat el camí cap el 27 de 
setembre. 
Nosaltres garantirem i ens comprometem des de l’oposició a què així sigui. 
Estarem amatents.   No volem cap renuncia. 
 
Per això, la CUP de Banyoles continuarà fent feina.  Fent una oposició ferma i a pas 
ferm per la ciutat que ens estimem;  on vivim, on ens relacionem, on treballem i 
on formem una família.   Continuarem fent feina perquè la volem millor, més 
humana, més habitable i sostenible, integradora, viva i cohesionada, participativa,  
transparent, educadora i lliure.   En definitiva, per construir una Banyoles 
governada pel poble i que les dinàmiques actuals canviïn perquè com deia en Martí 
Pol, -tot està per fer i tot és possible-. 
1063 gràcies; visca el poble, visca Banyoles i visca la terra !.” 
Aplaudiments.  
 
 
El Sr. Alcalde  agraeix a la Sra. Alexandra Pazos Massanas les seves paraules. 
I, dóna la paraula la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu de la Candidatura de 
Junts  per Banyoles – Acord Municipal (JpB-AM). 
 
 
Intervé la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu de la Candidatura de Junts  
per Banyoles – Acord Municipal (JpB-AM)   i diu el següent: 
 
“Bon dia a tothom. 
Iniciem un nou període de legislatura amb una ferma i solida voluntat de servei cap 
a Banyoles, perquè només entenem la política com a servei a la ciutadania.  
Nosaltres hauríem volgut que fos una legislatura diferent, sense majories 
absolutes, i, en un context d’entesa i pactes.   No ha estat així.   Els vots obtinguts 
no ho han permès, però, malgrat el legítim dret de la majoria cal que valorem i 
nosaltres ho hem de fer especialment els més de 2 mil vots aconseguits el passat 
24 de maig.   Vots de ciutadans i ciutadanes que volen un canvi de rumb i un canvi 
de model de ciutat. 
 
Des de Junts per Banyoles iniciem aquest nou mandat amb la responsabilitat i la 
força que ens donen aquests vots.  Tenim la convicció per la confiança que s’ha 
dipositat en el nostre equip que la voluntat de construir una nova Banyoles 
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representa una part important de la ciutat, i, malgrat ens hagués agradat poder 
desenvolupar-ho des del govern treballarem de valent i amb intensitat per poder-
ho reivindicar des de l’oposició.  
Nosaltres durant els propers 4 anys donarem la nostra visió i el nostre parer 
davant els temes que s’aniran presentant, i, defensarem el nostre model de ciutat;  
un model marcat pel treball diari en la participació de la ciutadania per afrontar,  
amb una visió global, els temes de ciutat;  una major cohesió social entre tots els 
ciutadans i un suport sens dubte ni fissures en el procés d’independència de 
Catalunya.  
En aquest mandat hi ha uns quants temes, amb el Pla General al davant, que 
creiem requeriran d’un consens molt més ampli que la majoria d’un sol partit, per 
tant, volem deixar molt clar què implica per a nosaltres el consens;  saber molt bé 
per l’experiència viscuda aquests últims anys que el diàleg de l’equip de govern és 
només informatiu i no pas de debat polític i de suma de models. 
Dialogar, debatre i pactar implica fer-ho amb temps, sense pressa, i saber cedir 
per millorar i no tenir por de reconèixer que les coses sovint es poden fer millor 
amb les idees de tothom. 
En els darrers 8 anys, malgrat els nostres reiterats intents, aquesta confluència de 
models i la voluntat de sumar projectes no ha existit, només hem estat informats i 
emplaçats a aplaudir les decisions de l’equip de govern sense poder ni incidir-hi ni 
participar-hi.   Si seguim per aquest camí per a nosaltres serà impossible poder 
acordar, per exemple, un nou Pla General. 
Per tant, demanem el consens en l’elaboració d’aquest Pla General perquè no 
creiem que s’entengui que un pla de llarg abast de durada i projecció llarga només 
compti amb els vots de l’equip de govern.   I, demanem generositat i voluntat de 
fer una ciutat pensant amb el màxim de gent possible i amb la màxima 
participació. 
 
També, hi ha unes quantes propostes que creiem són importants per la ciutat i que 
caldria tirar endavant el més aviat possible. 
Són, recuperar el lideratge de Benestar Social, que el Regidor de Benestar Social 
de Banyoles estigui també al Consell Comarcal i pugui tenir una actuació molt més 
directa i eficaç donat que és Banyoles, de tota la comarca, la que més aporta i la 
que més ajudes ha de donar.   Activar i fer possible com més aviat millor la 
ubicació i posterior construcció d’un centre cívic o hotel d’entitats. 
Banyoles necessita donar un nou impuls a la vida cultural i associativa de la ciutat. 
En aquest espai caldria situar-hi una nova biblioteca que la ciutat necessita, i, que  
creiem que caldria situar-ho en un lloc cèntric i obert en un espai verd de fàcil 
accés pels usuaris i així crear un espai agradable que creï sinergies i dinamitzi 
culturalment i econòmicament l’entorn. 
El tema Front d’Estany.  És un altre tema recurrent i de gran importància i 
transcendència futura.   Després de les obres realitzades al Carrer de la Barca cal 
continuar amb la política de facilitat i d’afavorir l’aproximació de la Ciutat a 
l’Estany;  allunyant el trànsit de cotxes del Front d’Estany i afavorint-hi activitats 
vinculades amb el turisme i els visitants. 
Un altre tema, la vialitat, és un dels altres problemes de la Ciutat.   La nostra 
proposta passa per descongestionar la ciutat amb la construcció de vials de 
comunicació més perifèrics i pacificar el centre, reduint-hi les circulació de cotxes.  
Cal, també, plantejar amb rigor i coherència una xarxa de carrils bici ben 
connectada i ben senyalitzada. 
La cohesió social.   És un altre repte de la ciutat que creiem que s’ha d’aconseguir 
a través de treballar en 4 àmbits;  a través de la cultura, a través de l’esport, de 
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l’educació i, també, de l’accés i la preparació al treball.  Nosaltres creiem que la 
cohesió social es pot aconseguir afavorint l’accés a la cultura, entesa en un sentit 
molt ampli.   I, això passa per crear uns bons equipaments culturals com la dita 
nova biblioteca;  afavorint la tasca de les entitats i incentivar la seva obertura cap 
a tots els sectors de la societat. 
El mateix podem dir pel que fa a l’esport.   Pot ser una gran eina d’integració i 
cohesió social i de creació de valors, d’esforç, de superació personal i de 
companyerisme.   I, no cal dir que el món de l’educació l’hem de mimar 
especialment donant suport a la tasca ingent que estan fent els docents i posant 
tots els mitjans per impedir el fracàs escolar i ajudar a la preparació de cares al 
treball. 
Un altre tema és el model turístic.  Creiem que cal replantejar-lo.   Una oferta molt 
més rica i amplia amb una promoció conjunta de totes les activitats amb una oferta  
que vagi més enllà de les estrictes activitats esportives, i, que posi en valor el 
patrimoni natural, arqueològic i artístic de la Ciutat i el seu entorn.      
I, finalment, un suport inequívoc al Procés d’Independència de Catalunya.   A partir 
del ple suport a l’Associació de Municipis per la Independència, l’AMI, i a 
l’Assemblea Nacional Catalana, l’ANC, cal que l’Ajuntament assumeixi amb valentia 
i decisió tots els passos que caldrà fer, des de l’Ajuntament, en el procés que ens 
ha de dur a la independència.   Com a exponent d’aquest compromís la senyera ha 
de penjar del balcó de l’Ajuntament sense vergonya, amb valentia, i l’estelada s’ha 
de posar en un lloc emblemàtic de la Ciutat. 
 
Els propers 4 anys ho volem i seran molt importants pel país i per Banyoles. 
Nosaltres, el nostre grup municipal, Junts per Banyoles, treballarem amb 
responsabilitat i coratge per fer-ho possible.   Esperem que el nostre Ajuntament 
estigui a l’alçada d’aquests reptes.    Moltes gràcies.” 
Aplaudiments. 
 
 
El Sr. Alcalde   dóna les gràcies per la seva intervenció a la Sra. Roser Masgrau 
Plana. 
 
 
El Sr. Alcalde   els diu que abans de començar amb les seves paraules vol tenir un 
record pel Sr. Joan Torres, traspassat ahir, i que havia estat treballador d’aquesta 
Casa molts anys.   Ens adherim i donem el condol a tota la família.  
 

 

I per últim intervé l’  Alcalde de Banyoles   per fer el discurs 
d’investidura. 
 

 

“Bon dia a tothom.  
 
Avui és per a mi, personalment, i n’estic convençut que per a cadascú de vosaltres,  
també, un dia molt especial. 
Acabem de prendre possessió del nostre càrrec de Regidora o de Regidor de 
l’Ajuntament de Banyoles.  
Alguns ho han fet per primera vegada.  
Per tant, aquestes meves primeres paraules com a Alcalde de Banyoles per aquest 
pròxim mandat han de ser de felicitació i de compromís. 
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Felicitació, per haver obtingut la confiança de les ciutadanes i ciutadans i 
compromís de tots plegats per retornar generosament a aquestes ciutadanes i 
ciutadans la mateixa confiança que han dipositat en nosaltres. 
 
En aquest moment tan emotiu, em permetran que comparteixi amb tots vostès 
unes quantes reflexions en veu alta. 
 
La primera, si em permeten, personal.  
Em sento molt honorat i agraït per l’aposta d’una majoria de banyolines i de 
banyolins que em permetran, per tercera vegada, presidir aquest Ple i continuar 
governant la nostra Ciutat.  
Per a mi, com a Alcalde de Banyoles, i per a tot l’equip de govern que 
m’acompanyarà en aquesta tasca, representa una satisfacció i també una 
responsabilitat, que afrontem des de la il�lusió i la dedicació màximes.  
Una il�lusió i una dedicació que, de ben segur, compartim amb la resta de 
Regidores i de Regidors. 
Per això, voldria donar públicament les gràcies més sinceres, a tots aquells que van 
exercir el seu dret i deure cívic d’anar a votar el 24 de maig, i de forma especial als 
que van confiar en la nostra candidatura, en el nostre programa i en el nostre 
projecte de Ciutat.  
 
Dit això, voldria fer una petició explícita a tot el Consistori que m’acompanyarà 
durant els pròxims 4 anys: penso que és imprescindible, més que mai, que 
treballem amb passió per a la Ciutat, pensant primer en Banyoles i en les 
banyolines i els banyolins, que en els interessos legítims de partit o de programa.  
N’estic convençut que sabrem prioritzar el consens i el diàleg per arribar a acords 
en aquelles grans qüestions que ens afecten a tots i que requeriran la implicació de 
tots.  
Faré tot el possible per buscar els consensos necessaris perquè l’acció de govern no 
sigui fruit de la imposició, sinó del diàleg i de la incorporació del major nombre  
d’opinions. 
I és que, ara, és un moment en què els ciutadans ens demanen que treballem 
conjuntament per solucionar els problemes que ens afecten com a ciutat, però 
sobretot com a societat.  
 
Als Regidors de Convergència i Unió voldria agrair-los públicament, ara i aquí, la 
feina que han fet fins avui i demanar-los el màxim esforç i la màxima exigència en 
la tasca de govern que haurem de desenvolupar a partir d’ara;  esforç i exigència 
cada dia durant els pròxims anys.   Sé que puc comptar amb vosaltres. 
Finalment, el meu agraïment vol ser també per tots vostès, que ens han volgut  
acompanyar avui, aquí, en aquest acte. 
 
Dit això, m’agradaria referir-me al futur, que ara, és el que compta. 
 
Sóc conscient que els temps que venen no seran fàcils, que el nostre futur col�lectiu 
serà molt diferent al passat, que estem en un temps de frontissa on hem passat de 
l’esperança en el demà a una certa por pel demà, que hem passat de les certeses i 
de punts de referència clars a les incògnites i a una certa relativització de valors 
molt important per a qualsevol societat.  
Haurem d’estar molt atents als canvis i a les dificultats que se’ns presentaran.  
Les haurem de saber gestionar.   De fet, ja ens ha tocat gestionar-les aquests 
últims 8 anys, els anys més durs de la crisi.  
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Sóc dels que penso que aquests temps de dificultats són també temps 
d’oportunitats, i les hem de saber aprofitar.  
Tinc la plena confiança en què ho farem;  confio en la nostra gent i en les seves 
capacitats.   Per això, n’estic segur que sabrem anar endavant.  
Però, per sortir-nos-en, caldrà també tenir molt present tres coses:  el camí que 
volem fer, que aquest camí el fem tots i entre tots, i com el pretenem fer.  
M’explicaré.  
 
El camí que volem fer és el full de ruta, l’itinerari previst, el projecte de ciutat.  
És evident que el nostre projecte tindrà com a objectiu fer realitat aquelles 
propostes cap a les quals les banyolines i els banyolins varen mostrar 
majoritàriament la seva confiança en les últimes eleccions. 
Unes propostes que varem emmarcar en diversos àmbits i que només vull apuntar, 
sense estendre-m’hi:  
 
El primer, és fonamental.  
El desenvolupament econòmic, és a dir, prioritzar la creació de riquesa i el 
benestar, amb una especial atenció des de l’Ajuntament cap a les persones i cap als 
col�lectius més febles, però, també, cap a les empreses i els comerços, confiant en 
totes aquelles fortaleses que, des de sempre, han definit la nostra Ciutat.  
Tenim molts actius a Banyoles i cal continuar activant-los.  
Haurem de fer-ho, moltes vegades, tenint en compte el conjunt del territori, en el 
sentit que Banyoles no s’entén sense el Pla de l’Estany.   Però tampoc a l’inrevés. 
 
El segon àmbit també és indispensable: la cohesió social i l’educació, amb una 
especial atenció a la gent gran, als joves i a les famílies, fent que Banyoles continuï 
essent una ciutat educadora d’èxit, amb un ensenyament de qualitat, fonamental 
pel nostre futur.  
I tenint present que tots plegats, els que hem nascut aquí i els que han vingut de 
fora, és a dir, tots els que avui vivim i treballem a Banyoles, tenim els mateixos 
drets i deures i que, per tant, els hem de respectar per continuar fomentant la 
convivència, que és el bé més preuat de qualsevol comunitat. També de la nostra. 
 
Com a tercer gran eix, hem de fer que la Ciutat funcioni cada vegada millor. 
Afortunadament, tenim avui un Ajuntament sanejat i amb recursos, amb tot el que 
això comporta. Tenim projectes nous que podrem afrontar i sabrem conservar i 
mantenir tot allò que ja tenim. 
En aquests pròxims 4 anys, posarem un accent especial per conèixer de primera 
mà les preocupacions dels barris i no abaixarem la guàrdia perquè viure a Banyoles 
continuï essent un orgull: la seguretat, la mobilitat, la neteja, etc. 
Una Ciutat amable i ordenada, que, més que mai, esdevingui també una Ciutat de 
referència en l'esport de competició i en l’esport vinculat al turisme familiar i una 
ciutat capdavantera en iniciatives culturals. 
Queden moltes coses per fer encara i molts projectes que tenim en cartera per 
desenvolupar. 
Els pròxims 4 anys són molt importants i els hem de saber aprofitar per avançar 
notablement en el nostre progrés col�lectiu.  Primer, perquè estem en bones 
condicions de fer-ho gràcies a la feina feta; i, segon, perquè ens trobem davant 
d’un període que pot ser el del final de la crisi. 
Els pròxims 4 anys, Banyoles serà una Ciutat amb més recursos.  I viurem una 
etapa de creixement. No podem deixar perdre aquesta oportunitat.  Per tant, 
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continuarem amb la mateixa política econòmica, que tants bons rèdits ens ha  
donat. 
 
Els deia també que aquest camí l’hem de fer tots i entre tots. 
Quan dic que l’hem de fer tots, com ja he apuntat abans, vull dir que hem 
d’intentar que ningú es quedi enrere, pel més elemental raonament de justícia 
social.  
I quan dic que l’hem de fer entre tots, em refereixo a què, que per sortir-nos-en, 
no n’hi haurà prou amb les accions que portem a terme des de l’àmbit públic.  
Una ciutat no es fa només des de l’Ajuntament;  es va construint dia a dia amb la 
participació i amb la implicació de tothom: de les entitats i les associacions, les 
empreses, els comerços i, especialment, dels ciutadans, que volen garantir un futur 
millor per a les noves generacions.  
Per això us dic que caldrà l’esforç de tots i, des d’avui, us el demano: a tot el 
Consistori, a totes les institucions públiques i privades, a totes les entitats i 
associacions, a tots els ciutadans i les ciutadanes.  
Aquesta suma multiplicarà i, com us he dit, podeu comptar amb la meva 
col�laboració i la mà estesa des de l’Ajuntament.  
Faré tot el possible per aconseguir que la societat civil vegi en l’Ajuntament un aliat 
i no una competència;  un Ajuntament que ajudi a portar a terme els seus 
projectes;  
 
Els he parlat fins ara del camí que volem fer, i que aquest camí l’hem de poder fer 
entre tots i fer-lo conjuntament. 
 
Per acabar em referiré a com el pretenem fer.  
El volem fer governant amb humilitat i diàleg, amb treball i dedicació, amb 
austeritat i estima per a la Ciutat.  
I el volem fer amb la col�laboració activa de la nostra millor gent, de tots els 
àmbits.  
En aquest sentit no ens conformarem amb una participació ciutadana només sobre 
el paper. 
El meu compromís serà obrir les vies necessàries perquè la nostra societat civil 
pugui fer aportacions que n’estic segur que seran molt valuoses. 
També és l’hora de les complicitats;  que els ciutadans se sentin protagonistes de 
les decisions col�lectives;  que se sentin aliats d’un bon govern.  
 
Jo vull ser i seré l’Alcalde de tots i de totes:  els que ens varen fer confiança i els 
que varen votar altres opcions polítiques;  igualment, dels que varen decidir no 
anar a votar.  
La nostra institució està per sobre dels partits i, per això, em veig plenament 
legitimat com a Alcalde de tots, a demanar-los també a tots, sense excepció, de 
participar activament en aquesta gran tasca comuna que és la nostra Ciutat,  
Banyoles. 
 
En poden estar ben segurs que, per aconseguir els objectius que he anat dibuixant 
al llarg d’aquesta meva intervenció, hi dedicaré i hi dedicarem, tot el nostre esforç.  
 
Gràcies a tots.   Ara comença l’hora de treballar.  
 
Visca Banyoles i Visca Catalunya !.    Moltes gràcies.” 
Llargs aplaudiments. 
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El Sr. Alcalde   després de la seva intervenció dóna les gràcies a tothom per haver 
assistit a aquest acte.    I, aixeca la sessió donant per conclòs l’acte. 
 
 
Seguidament, es fa la fotografia la Corporació Municipal constituïda amb els atributs 
dels càrrecs i, també, les fotografies individuals de cada membre de la Corporació a 
efectes d’incloure-les al Portal de la transparència de l’Ajuntament de Banyoles 
(www.banyoles.cat). 
 
 
La Presidència  alça la sessió, essent les 13 h 15 m de la tarda, de la qual s’estén 
aquesta acta que, com a Secretari per a la seva constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,        El Secretari, 
 
 


