ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 1 DE
DESEMBRE DE 2014

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent 1/4 de 9 del vespre del dia 1 de
desembre de 2014, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de
l’Illm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde
Srs., Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch Batlle, Joana Vilà Brugué i Lluís Butinyà
Teixidó i dels Regidors Srs., Núria Palomeras Pinsach, Jordi Congost Genís, Anna
Ribas Planella, Josep Vicens Teixidor, Roser Masgrau Plana, Xavier Bosch Pujol,
David Juan Garganta, Alexandra Pazos Massanas, Jordi Bosch Lleó i Joan Luengo
Sala.
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra. Hi és
present l’Interventor Municipal, Sr. Pere Feliu Oliveras.

Parla el Sr. Alcalde i els diu: “Bon vespre a tots i a totes.
Cal excusar l‘absència del Tinent d’Alcalde, Sr. Miquel Vilanova Cullell i del Regidor
Sr. Ferriol Masó Frigolé, els dos per qüestions de salut -fruit del temps-.”
El Sr. 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:
I diu:

“Comencem pel primer punt d’aquest Ple Ordinari.”

PRESIDENCIA
1.1.- Aprovació de les actes de Ple dels dies, 27 d’octubre de 2014 ordinari
i 21 de novembre 2014 extraordinari.
El Sr. Alcalde diu:
Sra. Pazos. Digui.”

“Hi estan d’acord en l’aprovació de les actes ?.

La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
diu: “Bona nit. Ciutadans, ciutadanes, Regidors, Regidores, Sr. Alcalde.
Tal i com ja li varem expressar en les comissions informatives li tornem a fer el Prec-.
Si us plau, que en les actes s’incorpori l’acta adjunta de les preguntes del públic ja
que es piquen. Crec que és important, i, que com a mesura de transparència que
el públic pugui llegir directament les seves preguntes i no s’hagi de passar per
tràmits burocràtics per demanar-les. Simplement això.”
El Sr. Alcalde
li contesta:
“Molt bé.
vegades. Digui Sr. Secretari, si vol.”

En queda constància com en d’altres

I, el Secretari de la Corporació li diu: “Les intervencions del públic no formen
part de l’acta d’acord amb la normativa en matèria de Règim Local.”
El Sr. Alcalde diu: “Molt bé. Moltes gràcies.
Fet l’aclariment per part de Secretaria queda explicat i recollit el seu comentari.
Les actes s’entén que s’aproven ?.”
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D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple
Corporatiu, s’aproven per unanimitat les actes de Ple dels dies: 27 d’octubre de
2014 ordinari i 21 de novembre 2014 extraordinari.

El Sr. Alcalde diu: “Passem al següent punt. Les Resolucions d’Alcaldia.
Alguna qüestió ?. Per tant, se’n dóna compte.”
1.2.- Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 21
d’octubre al 21 de novembre de 2014.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 21
d’octubre al 21 de novembre de 2014 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen
del núm. 2014.2968, de 21 d’octubre de 2014, al núm. 2014.3356, de 21 de
novembre de 2014.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde
del Sr. JRG.”

diu:

“Passem al punt tercer.

Donar compte de la compatibilitat

1.3.- Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local, de 3 de novembre
de 2014, de reconeixement i autorització de compatibilitat al Sr. JRG.
La Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2014 ha adoptat l’ acord que
es transcriu literalment a continuació:
“Sollicitud de declaració de compatibilitat demanada pel Sr. JRG.
Atès que en data 23 d’octubre de 2014, el Sr. JRG ha presentat una Sollicitud mitjançant la
qual demana l’atorgament de la compatibilitat amb l’exercici privat d’arquitecte tècnic,
únicament per activitats de taxacions i certificats d’habitabilitat i energètics manifestant
expressament que l’activitat de l’àmbit privat és de 5 hores setmanals.
Vist que el Sr. JRG, té un contracte indefinit com a arquitecte tècnic amb l’Ajuntament de
Banyoles, adscrit a l’Àrea de Serveis Territorials-Servei d’Urbanisme.
Atès que, d’acord amb el que disposen els articles 12 de la Llei 53/1984 de regulació de les
incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i 330 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
Entitats locals, no és possible el reconeixement de la compatibilitat amb activitats privades
quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei
a què estigui adscrit el personal, així com quan l’ activitat professional requereixi o pugui
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït a
l’Entitat Local.
Atès que com a principi fonamental la Llei 53/1984 regula la dedicació del personal de les
administracions a un sol lloc de treball sense més excepcions que les que demandi el propi
servei públic, respectant l’exercici de les activitats privades que no impedeixin o limitin
l’estricte compliment del seus deures o comprometin la seva imparcialitat o independència.
Vist que d’acord amb l ’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del reglament del
Personal al servei de les Entitats locals :
1. “Es pot declarar la compatibilitat de l’exercici d’un lloc de treball a l’administració o
de l’exercici d ‘activitats públiques amb activitats privades en els supòsits següents:
a) Si s’ ocupa un sol lloc de treball en l’entitat local en règim de jornada
ordinària, sempre que la suma de jornades de l’activitat pública principal i
l’activitat privada no superi la jornada ordinària de l’administració
incrementada en un 50%.
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b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la consideració de prestació
a temps parcial.
c) Si és autoritzada la compatibilitat d’un segon lloc o activitat i superen entre
els dos la jornada màxima que tingui establerta l’entitat local.
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que
tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%”.
Vist que, així mateix, l’article 330 del Decret 214/1990, estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, incloses les de caràcter professional
en el supòsits següents:
a) “Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local en que presti els seus
serveis el personal.
b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitzat en la unitat
o servei a què estigui adscrit el personal.
c) Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari la
presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local.
d) etc...”
Vist que ell Sr. R té subscrit amb l’Ajuntament un contracte indefinit com a Arquitecte tècnic,
essent la seva jornada laboral de 37,5 hores setmanals, en jornada de dilluns a divendres i
en horari comprès entre les 8:00 i les 15:00 hores, i el dilluns a la tarda 2 hores i 30 minuts.
Vist l’exposat i atesa la declaració de l’interessat, l’activitat privada d’arquitecte tècnic és
compatible amb la que desenvolupa a l’Ajuntament sempre i quan :
1.- Que l’activitat privada es desenvolupi fora del terme municipal de Banyoles.
2.- Que els projectes i activitats privades que realitzi no tinguin relació directa amb les que
desenvolupa en el seu lloc de treball com a arquitecte tècnic municipal.
3.- Que l’activitat privada no requereixi la coincidència horària o la presència física de
l’interessat respecte a la que té atribuïda a l’Ajuntament. Per tant, s’ha de desenvolupar fora
de l’horari que té assignat a l’Ajuntament de Banyoles.
4.- Que, en cap cas, la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada
superi la jornada ordinària d’aquesta administració local, incrementada en un 50%.
5.- Incompatibilitat amb realització d’activitat privades en els assumptes en què intervingui o
hagi intervingut en els darrers dos anys o en les que hagi de intervenir per raó del lloc
públic.
Vist que d’acord amb l’article 343 del Decret 214/1990, els reconeixements de compatibilitat
no poden modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat i resten automàticament
sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les
condicions de treball. Així mateix l’autorització de la compatibilitat està condicionada a
l’estricte compliment de la jornada i horaris en els llocs de caràcter públic.
Atès que d’acord amb els articles 14 de la Llei 53/1984 d’ incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, i 339 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats locals, l’exercici d’activitats
professionals, laborals o mercantils, fora de l’Administració pública requereix el previ
reconeixement de la compatibilitat, i la seva autorització per l’Ajuntament en Ple.
Vist que el Ple de l’Ajuntament , en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2011 va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre altres , la següent atribució:
“L’autorització de la compatibilitat del personal municipal”.
No obstant, se n’haurà de donar compte al ple en la primera sessió que es celebri.
Considerant les declaracions efectuades pel Sr. JRG, en la seva sollicitud de compatibilitat,
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.- Reconèixer i autoritzar al Sr. JRG la compatibilitat de la seva feina com a Arquitecte
tècnic municipal en aquesta Administració local amb l’activitat en el sector privat com a
arquitecte tècnic per les activitats de taxacions i certificats d’habitabilitat i energètics,
condicionada a:
1.- Que l’activitat privada es desenvolupi fora del terme municipal de Banyoles.
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2.- Que els projectes i activitats privades que realitzi no tinguin relació directa amb les que
desenvolupa en el seu lloc de treball com a arquitecte tècnic municipal.
3.- Que l’activitat privada no requereixi la coincidència horària o la presència física de
l’interessat respecte a la que té atribuïda a l’Ajuntament. Per tant, s’ha de desenvolupar fora
de l’horari que té assignat a l’Ajuntament de Banyoles.
4.- Que, en cap cas, la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada
superi la jornada ordinària d’aquesta administració local, incrementada en un 50%.
5.- Incompatibilitat amb realització d’activitat privades en els assumptes en què intervingui o
hagi intervingut en els darrers dos anys o en les que hagi de intervenir per raó del lloc
públic.
Segon.- Comunicar a l’interessat que el reconeixement de compatibilitat no pot modificar la
jornada de treball ni l’horari de l’interessat i restarà automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les condicions de treball, així
mateix l’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i horaris en els llocs de caràcter públic.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’adopció de l’acord en la primera sessió que se celebri.”

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde els diu:
“I, el següent punt és la compatibilitat del Sr. JOJ. En
aquest cas és la regularització de les tasques que puguin fer fora de l’Ajuntament.”
1.4.- Donar compte de l’acord de Junta de Govern local, de 3 de novembre
de 2014, de reconeixement i autorització de compatibilitat al Sr. JOJ.
La Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2014 ha adoptat l’ acord que
es transcriu literalment a continuació:
“Sollicitud de declaració de compatibilitat demanada pel Sr. JOJ.
Atès que en data 23 d’octubre de 2014, el Sr. JOJ ha presentat una Sollicitud mitjançant la
qual demana l’atorgament de la compatibilitat amb l’exercici privat d’enginyer tècnic,
manifestant expressament que l’activitat de l’àmbit privat és de 15 hores setmanals.
Vist que el Sr. JOJ, té un contracte laboral temporal per interinitat indefinit com a enginyer
tècnic amb l’Ajuntament de Banyoles, adscrit a l’Àrea de Serveis Territorials-Servei
d’Urbanisme.
Atès que, d’acord amb el que disposen els articles 12 de la Llei 53/1984 de regulació de les
incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i 330 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
Entitats locals, no és possible el reconeixement de la compatibilitat amb activitats privades
quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei
a què estigui adscrit el personal, així com quan l’ activitat professional requereixi o pugui
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït a
l’Entitat Local.
Atès que com a principi fonamental la Llei 53/1984 regula la dedicació del personal de les
administracions a un sol lloc de treball sense més excepcions que les que demandi el propi
servei públic, respectant l’exercici de les activitats privades que no impedeixin o limitin
l’estricte compliment del seus deures o comprometin la seva imparcialitat o independència.
Vist que d’acord amb l ’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del reglament del
Personal al servei de les Entitats locals :
1. “Es pot declarar la compatibilitat de l’exercici d’un lloc de treball a l’administració o
de l’exercici d ‘activitats públiques amb activitats privades en els supòsits següents:
a) Si s’ ocupa un sol lloc de treball en l’entitat local en règim de jornada
ordinària, sempre que la suma de jornades de l’activitat pública principal i
l’activitat privada no superi la jornada ordinària de l’administració
incrementada en un 50%.
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
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jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la consideració de prestació
a temps parcial.
c) Si és autoritzada la compatibilitat d’un segon lloc o activitat i superen entre
els dos la jornada màxima que tingui establerta l’entitat local.
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que
tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%”.
Vist que, així mateix, l’article 330 del Decret 214/1990, estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, incloses les de caràcter professional
en el supòsits següents:
a) “Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local en que presti els seus
serveis el personal.
b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitzat en la unitat
o servei a què estigui adscrit el personal.
c) Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari la
presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local.
d) etc...”
Vist que ell Sr. O té subscrit amb l’Ajuntament un contracte laboral temporal per interinitat
com a Enginyer tècnic, essent la seva jornada laboral de 37,5 hores setmanals, en jornada
de dilluns a divendres i en horari comprès entre les 8:00 i les 15:00 hores, i el dilluns a la
tarda 2 hores i 30 minuts.
Vist l’exposat i atesa la declaració de l’interessat, l’activitat privada d’enginyer tècnic és
compatible amb la que desenvolupa a l’Ajuntament sempre i quan :
1.- Que l’activitat privada es desenvolupi fora del terme municipal de Banyoles.
2.- Que els projectes i activitats que realitzi no tinguin relació directa amb les que
desenvolupa en el seu lloc de treball com a arquitecte municipal.
3.- Que l’activitat privada no requereixi la coincidència horària o la presència física de
l’interessat respecte a la que té atribuïda a l’Ajuntament. Per tant, s’ha de desenvolupar fora
de l’horari que té assignat a l’Ajuntament de Banyoles.
4.- Que, en cap cas, la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada
superi la jornada ordinària d’aquesta administració local, incrementada en un 50%.
5.- Incompatibilitat amb realització d’activitat privades en els assumptes en què intervingui o
hagi intervingut en els darrers dos anys o en les que hagi de intervenir per raó del lloc
públic.
Vist que d’acord amb l’article 343 del Decret 214/1990, els reconeixements de compatibilitat
no poden modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat i resten automàticament
sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les
condicions de treball. Així mateix l’autorització de la compatibilitat està condicionada a
l’estricte compliment de la jornada i horaris en els llocs de caràcter públic.
Atès que d’acord amb els articles 14 de la Llei 53/1984 d’ incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, i 339 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats locals, l’exercici d’activitats
professionals, laborals o mercantils, fora de l’Administració pública requereix el previ
reconeixement de la compatibilitat, i la seva autorització per l’Ajuntament en Ple.
Vist que el Ple de l’Ajuntament , en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2011 va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre altres , la següent atribució:
“L’autorització de la compatibilitat del personal municipal”.
No obstant, se n’haurà de donar compte al ple en la primera sessió que es celebri.
Considerant les declaracions efectuades pel Sr. JOJ, en la seva sollicitud de compatibilitat,
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.- Reconèixer i autoritzar al Sr. JOJ la compatibilitat de la seva feina com a Enginyer
tècnic municipal en aquesta Administració local amb l’activitat en el sector privat com a
enginyer, condicionada a:
1.- Que l’activitat privada es desenvolupi fora del terme municipal de Banyoles.
2.- Que els projectes i activitats privades que realitzi no tinguin relació directa amb les que
desenvolupa en el seu lloc de treball com a Enginyer tècnic municipal.
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3.- Que l’activitat privada no requereixi la coincidència horària o la presència física de
l’interessat respecte a la que té atribuïda a l’Ajuntament. Per tant, s’ha de desenvolupar fora
de l’horari que té assignat a l’Ajuntament de Banyoles.
4.- Que, en cap cas, la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada
superi la jornada ordinària d’aquesta administració local, incrementada en un 50%.
5.- Incompatibilitat amb realització d’activitat privades en els assumptes en què intervingui o
hagi intervingut en els darrers dos anys o en les que hagi de intervenir per raó del lloc
públic.
Segon.- Comunicar a l’interessat que el reconeixement de compatibilitat no pot modificar la
jornada de treball ni l’horari de l’interessat i restarà automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les condicions de treball, així
mateix l’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i horaris en els llocs de caràcter públic.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’adopció de l’acord en la primera sessió que se celebri.”

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde diu: “El següent tema.
Aquesta és una sentència que havia guanyat l’Ajuntament de Banyoles.
Després, va anar a la Sala de Conflictes del Suprem. I, la Sala de Conflictes del
Suprem va dir que això havia de ser un contenciós, però, com que del contenciós
havia passat el termini de la seva presentació, l’Ajuntament de Banyoles queda
exonerat d’aquesta possible indemnització, si fos el cas.”
1.5.- Donar compte de la interlocutòria número 22/2014 de data 30 de
setembre de 2014, de la Sala Especial de Conflictes de Competència del
Tribunal Suprem.
Es dóna compte de la interlocutòria número 22/2014, de data 30 de setembre de
2014, per la qual s’acorda atribuir el coneixement de la demanda dirigida per S.J.F.
i D.V.C pels danys ocasionats a la seva vivenda a conseqüència de les obres de
rehabilitació de l’Ateneu, contra l’Ajuntament de Banyoles, l’arquitecte director de
l’obra, l’arquitecte tècnic i l’empresa contractista, a la jurisdicció civil, sense la
presència de l’Ajuntament de Banyoles, en haver esdevingut ferm l’acte
administratiu municipal.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde diu: “Ara, passem a l’altre punt.”
I, diu:
“Aquesta és una sentència d’una qüestió de pagament de 172,95 euros
d’una persona que tenia una taxa d’alcohol més amunt de la permesa.
Per tant, és un judici d’aquests ràpids.”
1.6.- Donar compte de la sentència 420/2014 del Jutjat d’Instrucció
número 3 de Girona, de 22 d’octubre de 2014.
Es dóna compte de la sentència 420/2014, de 22 d’octubre de 2014, dictada pel
Jutjat d’Instrucció número 3 de Girona, per la qual es declaren provats els següents
fets: R.P.M. sobre les 22:30 hores del dia 30 d’agost de 2014, conduïa el vehicle de
la seva propietat malgrat haver ingerit begudes alcohòliques que disminuïen la seva
capacitat d’atenció i reflexes, fet que va provocar que collidís amb un senyal de
tràfic, causant danys valorats en 172,95 €.
Els dos agents de la Policia Local de Banyoles desplaçats al lloc, van observar en
R.P.M. evidents símptomes de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques.
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Una vegada realitzades les proves d’impregnació alcohòlica en etilòmetre
evidencial, degudament revisat i validat, R.P.M va donar un resultat positiu de 1,77
mg/l a les 22:50 h, i en una segona prova, a les 23:12 h, 1,97 mg/l.
A conseqüència dels esmentats fets, s’ha condemnat a R.P.M. com autor
responsable d’un delicte contra la seguretat vial de conducció sota la influència de
begudes alcohòliques previst i penat en l’article 379.2 del Codi Penal, a la pena de
6 mesos de multa , a raó d’una quota diària de 5 €, amb la responsabilitat
subsdiària de l’article 53 del C.P. i privació del dret a conduir vehicles a motor i
ciclomotors pel temps de 12 mesos i 2 dies, més el pagament de les costes
processals causades en aquesta instància.
Tanmateix es condemna a R.P.M. i a la companyia ALLIANZ a indemnitzar
solidàriament en concepte de responsabilitat civil a l’Ajuntament de Banyoles amb
la quantitat de 172,95 €.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde els diu: “I, el següent tema. És una declaració de satisfacció
extraprocessal d’un recurs contenciós administratiu que queda, doncs, ferma
l’actuació.”
1.7.- Donar compte de la interlocutòria número 146/2014, de 12 de
novembre de 2014, del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Girona.
Es dóna compte de la interlocutòria número 146/2014, de 12 de novembre de
2014, per la qual es declara la satisfacció extraprocessal del recurs contenciós
administratiu 233/2014 i, en conseqüència, es declara acabat el recurs i s’ordena
l’arxiu de les actuacions, amb devolució de l’expedient administratiu a
l’Administració demandada.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde els diu: “Passem ara al següent tema...
Sr. Secretari si vol donar lectura de les propostes d’acord.”
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1.- Donar suport a la tasca educadora duta a terme pels Ajuntaments i,
especialment, les ciutats compromeses amb la Carta de Ciutats
Educadores.
La Ciutat de Banyoles forma part de la xarxa de ciutats educadores i de l’AICE Associació de Ciutats Educadores des del 26 de juny de 2000, data en la qual el Ple
de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària, va aprovar la seva adhesió i el
compromís amb la Carta de Ciutats Educadores.
Des d’aquest moment fins l’actualitat, l’Ajuntament de Banyoles ha apostat d’una
forma clara per promoure l’educació i la formació de les persones al llarg de la vida,
i per promoure una mirada educativa a la ciutat, com ho han fet moltíssims altres
ajuntaments d’arreu, amb una gran diversitat de formes:
-

Implicació en la planificació educativa de la ciutat i consolidació
d’Escolarització Extensiva i l’Oficina Municipal d’Escolarització
Manteniment dels edificis escolars i gestió dels espais fora de l’horari lectiu
Collaboració en la cessió d’espais i construcció de nous centres
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del

Pla

-

Impuls de recursos educatius per la formació de la ciutadania i la promoció de les
persones (un clar exemple n’és la Guia de Recursos i altres propostes educatives)
Impuls de diferents projectes socials i educatius (Unitat d’Escolarització Compartida,
Projecte Canaleta – Can Puig, etc)
Suport als programes dels centres escolars de la ciutat
Creació i manteniment de places d’escola bressol i promoció de la igualtat
d’oportunitats
Renovació de l’escola de música, l’aula de teatre i nombrosos projectes culturals i de
formació artística
Impuls de l’educació i la cohesió social a través de l’esport com a línia estratègica de
ciutat, etc.

Atès que el 31 de desembre de 2013 va entrar en vigor la Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local-LRSAL.
Atès que aquesta llei trasllada les competències de salut, educació i serveis socials,
entre d’altres, a la comunitat autònoma, posant en risc l’eficàcia i la qualitat de
l’actual sistema de prestació dels serveis municipals, caracteritzats per la
proximitat, el coneixement de les necessitats del territori i la participació de la
ciutadania.
Vista la sollicitud que ens adreça la Xarxa de Ciutats Educadores a través de la
xarxa territorial RECE – Red Espanyola de Ciudades Educadoras, en què proposa
que des dels Ajuntaments i els òrgans de participació dels territoris es doni suport
al manifest de reconeixement de la tasca educadora dels ajuntaments
Vista la normativa sectorial que regula la participació dels Ajuntaments en l’àmbit
educatiu i formatiu, LRBRL (art. 25), l’EAC - Estatut d’Autonomia de Catalunya
(art.84), la LEC Llei d’Educació de Catalunya (art.40,46,49,159) i altres com el D
75/2007, resolucions anuals de gestió de l’admissió d’alumnat.

Vist l’acord adoptat pel Consell Escolar Municipal, reunit en sessió plenària el passat
dijous 16 d’octubre de 2014, en el qual es sollicita que:
-

Es reconegui el treball que s’està fent a les ciutats educadores i no s’elimini
Es tingui en compte aquest treball a l’hora de desplegar la llei
Es reconegui allò que les ciutats educadores consideren com a drets fonamentals de
la ciutadania, és a dir, espais de participació, reflexió i construcció conjunta
d’accions i programes educatius que responguin des de la proximitat a les necessitats
de cada territori i dels ciutadans i ciutadanes

D’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la
corporació per l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.DONAR SUPORT al manifest presentat per l’Associació de Ciutats
Educadores reconeixent la tasca educadora realitzada pels Ajuntaments, com a
administració de proximitat i coneixedora de les necessitats i característiques del
territori i vetllant per preservar-la
SEGON.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a:






Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Federació de Municipis de Catalunya
Associació Internacional de Ciutats Educadores
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

El Sr. Alcalde diu: “Gràcies Sr. Secretari.
El Sr. Jordi Congost si en vol fer una explicació.”
I, el Sr. Jordi Congost Genís, Regidor d’Ensenyament,
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diu el següent:

“Bona nit.
En principi donar suport al manifest que ens va proposar -Ciutats Educadores-, tal i
com varem fer i aprovar en el Consell Escolar Municipal.
Bàsicament, és mostrar la disconformitat de la nova llei, la nova Llei de Règim
Local, la llei LRSAL, que pràcticament deixa sense efectes i sense atribucions els
Ajuntaments en matèria d’educació.
En aquest sentit, evidentment, nosaltres no hi estem d’acord.
A més a més,
nosaltres formem part de la Xarxa de Ciutats Educadores a nivell internacional.
I, entenem que fem una feina en aquest àmbit important i no la volem deixar de
fer. Històricament els ajuntaments s’han implicat i en l’actualitat, i, pensem que
estem fent una tasca important en la planificació escolar essent responsables,
conjuntament amb el Departament, en la planificació escolar; també, proposant
activitats que donin resposta al currículum escolar, que complementin el currículum
escolar i també, lògicament, plantejant activitats per l’educació no formal.
En aquest sentit entenem que els Ajuntaments estan complint una tasca que no
han de deixar de complir i mostrem la disconformitat amb aquesta nova llei.”
El Sr. Alcalde li diu: “Moltes gràcies.
Alguna consideració per part d’algun grup municipal ?.
Per tant, entenem que s’aprova.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de Donar suport a la tasca educadora
duta a terme pels Ajuntaments i, especialment, les ciutats compromeses amb la
Carta de Ciutats Educadores.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

El Sr. Alcalde diu: “Passem al tema de la següent comissió informativa.
Sr. Secretari si vol llegir les propostes d’acord.”
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
3.1.- Aprovació inicial del Reglament del Règim d’Ús dels horts de
titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu del domini
públic.
El Reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal té per objecte regular
el règim jurídic de les llicències d’ús privatiu del domini públic atorgades per
l’Ajuntament sobre horts de titularitat municipal al terme de Banyoles,
exclusivament pel seu conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum, el contingut
dels drets i obligacions a complir pels beneficiaris d’aquestes llicències i el règim de
licitació i adjudicació de les mateixes.
La normativa aplicable a la redacció, tramitació i modificació dels reglaments
municipals ve configurada essencialment per les següents disposicions:
•
•
•

Article 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Article 56 del RDL 781/1986 pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local
Article 178 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.
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D’acord amb la normativa esmentada correspondrà al Ple de la Corporació aprovar
inicialment el Reglament, per la majoria simple, sense que calguin quòrums
qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
L’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a
informació pública mitjançant un anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de
la Província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini de
trenta dies, per a la formulació de reclamacions i allegacions.
L’aprovació definitiva correspon al Ple. En cas que s’hagin presentat reclamacions o
allegacions durant el tràmit d’audiència, s’han de resoldre de forma raonada, en el
mateix acord d’aprovació. Quan no s’hagi presentat cap reclamació o allegació
l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu.
L’acord d’aprovació definitiu i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta s’hauran de
trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya.
El Reglament entrarà en vigor, d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), quan hagi
estat publicat íntegrament el seu text i hagi transcorregut el termini de 15 dies
establert a l’article 65.2.
D’acord amb el que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 de d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 178 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 l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament de règim d’ús dels horts de
titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu del domini públic.
SEGON.- SOTMETRE el Reglament a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions mitjançant la publicació d'anuncis
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.
En que no es formuli cap al·legació durant el termini d'informació pública, el
Reglament es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit
ulterior i es procedirà, prèvia certificació de la secretària, a la publicació del text
íntegre del Reglament.
El Sr. Alcalde

diu:

“Gràcies.

Sr. Jordi Bosch té la paraula.”

El Sr. Jordi Bosch Lleó, Regidor de Medi Ambient, els diu:
“Gràcies. Bona nit.
Aquest Reglament d’ús dels horts de titularitat municipal es fa a arrel que s’està
preparant una altra zona d’horts aquí a Banyoles, i que és a la zona de la Farga al
costat de la Riera Canaleta.
I, resulta que l’actual reglament que està vigent era molt concret pels horts que
tenim a la zona de Can Puig.
En aquest reglament queda especificat tant les obligacions del titular com el règim
d’ús de les parcelles dels horts com, també, les actuacions que no estan permeses.
Per exemple, que no es poden comercialitzar els productes que se’n treguin
d’aquestes hortes com tampoc es poden plantar plantes psicotròpiques.
Hi ha tot un seguit d’actuacions que no estan permeses.
També, el règim
econòmic que hi ha en aquestes parcelles en què hi haurà una fiança de 50,00
euros al llarg d’aquests 4 anys, que és la durada que es compte que sigui vigent
per a l’adjudicatari aquestes parcelles.
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També, en aquest reglament, el usos, de la manera que es farà l’adjudicació i la
formalització d’aquestes llicències com, també, queda especificat en termini de
presentació de les sollicituds i el sorteig.
Per tant, aquest reglament que un cop aprovat derogarà l’anterior reglament
d’horts que ara està vigent, doncs, està previst que a finals de gener començament
de febrer es puguin ja adjudicar aquests horts.
En aquestes sollicituds hi ha els requisits que fan falta perquè la gent es pugui
presentar.
Es pot presentar una persona física per unitat familiar; ha d’estar
empadronat aquí a Banyoles; i, no ha de ser arrendatari d’un altre hort de
Banyoles.
I, apart d’això hi ha un apartat en què l’Ajuntament en aquesta
convocatòria es reserva uns horts per determinades entitats, per a fins socials,
educatius o mediambientals.
Aquest reglament que estarà vigent pensem que servirà per tot Banyoles,
independentment de la zona d’horts on estiguin ubicats. N’hi haurà a Can Puig,
n’hi haurà a la Farga i, probablement, n’hi haurà en d’altres llocs.”
El Sr. Alcalde diu: “Llavors, una part d’aquests horts hi ha alguns metres que
són per la PAH. Aquest és un compromís que havíem agafat.
Hi ha alguna intervenció ?. Sr. Luengo.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu: “Bona nit.
Primer. Agrair el reglament. En línies generals hi estem molt d’acord. Hi ha 4 o
5 punts que els farem com a observacions o com allegacions per tal que s’estudiïn i
es mirin de millorar.
Nosaltres el que veiem és que l’article 4 esmenta que, -si durant 3 mesos no es
treballa a l’hort se li rescindirà la concessió-.
Però, no diu que prèviament
l’Ajuntament li farà una notificació al propietari de la concessió.
Pot ser una
tonteria, però, nosaltres creiem que abans de treure-li la concessió els hauríem
d’avisar.
Un altre és l’article 6 que esmenta que, -les persones que excedeixin aquesta
concessió dels horts hauran de tenir un curs de formació-.
Totalment correcte.
Ho creiem molt oportú. Però, també, creiem que s’hauria de fer un llibretó sobre
els drets i els deures que té el que cultiva o té hort. És a dir, que consti per escrit
com una mena de contracte, allò de dir, vostè accedeix a aquest hort amb aquestes
condicions, amb aquests drets i amb aquests deures...
L’article 7.
Per exemple, ens preocupa, perquè fa molta referència a què han de
ser horts ecològics, naturals, de planta baixa i que no poden haver-hi arbres ni
arbustos, excepte algunes plantes; però, deixa la porta oberta a la utilització de
productes nocius. És veritat que diu que s’ha de fer segons la legislació i que has
de tenir un permís, però, nosaltres creiem que, apart que la persona tingui aquest
permís, ha de ser l’Ajuntament qui acabi autoritzant l’ús d’aquest producte.
Per tant, nosaltres faríem una esmena, una allegació, o una observació dient que
s’obligui a l’autorització.
Una altra cosa que també ens preocupa és que es prohibeix la comercialització dels
productes que allà es cultivin.
Nosaltres creiem que s’ha de prohibir la
comercialització a l’engròs.
És a dir, ningú pot fer una empresa d’aquells horts
petits però hauríem d’estudiar si podem deixar la porta oberta a la comercialització
al petit detall.
Es fa referència que aquests horts es poden prioritzar per persones a l’atur, per
tant, entenem que són per a ús domèstic, però, si aquesta persona en un moment
donat té un cultiu o una producció molt gran d’un producte perquè no pot guanyar
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uns diners comercialitzant-ho a una persona del mercat o en un restaurant del
nostre municipi. Una mica limitar la possible comercialització.
I una altra correcció que ens torna a preocupar i que ho tornem a dir, és la
utilització de la paraula –Alcalde-.
Nosaltres creiem que s’hauria d’utilitzar Alcaldia o Alcalde o Alcaldessa-. Sí que ara tenim un -Sr. Alcalde- però el maig o
el juny de l’any que ve podem tenir una -Sra. Alcaldessa-.
Per tant, aquestes correccions que, a més, fan constar treballadors d’aquesta Casa
que en èpoques pretèrites varen firmar un document en què sempre intentarien
utilitzar paraules en neutre, o utilitzar el masculí o el femení. Pot ser una tonteria
que nosaltres anem repetint sempre. Banyolí i banyolina també s’ha d’utilitzar.”
El Sr. Alcalde li diu: “Si utilitzem el plural, llavors, no fa falta ni el masculí ni el
femení. És una qüestió de correcció lingüística que no té cap més problema.
Malgrat això, estem fent una aprovació inicial. Vostè pot fer aquestes aportacions
que les podem parlar, però, abans de la seva aprovació definitiva.
No sé si el Sr. Bosch vol intervenir.”
I, el Sr. Jordi Bosch li diu: “Sí. I, prenc nota de totes aquestes observacions.
En tot cas, una cosa és el reglament i una altra cosa serà que hi hauran unes
bases, que, en aquestes bases es poden recollir algunes d’aquestes observacions.
Per exemple, quan fa referència si als 3 mesos se’ls avisarà si un hort pot estar en
males condicions, doncs, pot donar per segur que si un adjudicatari porta més de 3
mesos sense acostar-s’hi i l’hort quedar erm, se l’avisarà. En tot cas, això es pot
valorar.
El que trobo més delicat és el tema de la comercialització entre d’altres coses
perquè no són uns horts molt grans, i, estan encarats a què la producció sigui pel
consum propi.
Per exemple, els horts de Can Puig són petits; són de 50 m2
menys un que en fa 87.
En principi hem agafat això en aquest reglament de la majoria de municipis que
tens horts urbans i tots hi han inclòs que no es puguin comercialitzar els productes,
per això, nosaltres ho hem recollit en funció del que han fet els altres municipis.
De totes maneres, ho apuntem i ho podem valorar. Moltes gràcies.”
El Sr. Alcalde diu: “Moltes gràcies Sr. Bosch.
En tot cas d’aquí a l’aprovació definitiva es pot valorar aquest tema.
Sra. Pazos vostè vol parlar ?, no. Sr. Vicens ?.”
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu: “Gràcies Sr. Alcalde. Bona nit.
Doncs, d’acord.
Ara tenim un reglament, i, hem de fer unes bases, però, ens
sembla que potser sí faria falta, ja que són unes bases que poden servir pels dos
horts, pel de Can Puig i el de Canaleta, un model de sollicitud annex; que no l’hem
trobat, a l’igual que un plànol de situació de tots els horts que tenim.
El sistema de puntuació sí que entenc que per cadascú pot ser diferent, per aquest
cas.
I, després volíem demanar, ja que ara tenim dues situacions i pot ser que a la
llarga hi hagi el Sota Monestir o uns altres, si podríem tenir en compte els terminis
d’adjudicació d’uns i d’altres. Poder-los agrupar. Si tenim en compte que el 2016
s’acaben els anteriors, doncs, intentar fer coincidir aquests primers en 1 any per
poder-los solapar amb els altres.
Simplement això. Gràcies.”
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El Sr. Jordi Bosch el respon i li diu: “Els terminis dels horts de Can Puig uns
acaben el mes de desembre del 2015 i uns altres horts del mateix Can Puig acaben
el 2016, perquè està en funció de quan se’ls va adjudicar. Aquest és el termini.
Després.
Els propers horts, aquests horts que tirarem endavant aquest mes de
gener, nosaltres havíem pensat que potser seria més pràctic que quan arribi al final
del 2015 i que es bon temps per poder fer un altre sorteig, si hi ha 1 any de
diferència, tampoc hi vèiem cap problema tot i que sempre es pot fer coincidir que
en comptes d’un termini de 4 anys sigui una mica més, per agrupar-los.
Però, nosaltres entenem que els horts que adjudiquem aquest mes de gener, el
2016, farà només 1 any i és delicat que a alguns només se’ls faci la concessió per 1
any per esperar el 2016. A mi em sembla millor que els adjudicataris tinguin com
a mínim 4 anys.
De totes maneres, això de cares al bon funcionament sempre es pot modificar.”
Parla el Sr. Alcalde i diu: “Si, però, es podria fer que, en comptes de dir llogar
un hort per 1 any, que no seria massa lògic, allargar els altres. Fer-ho per 4 anys;
i els del final del 2015 i els del 2016 donar-los 5 anys. És més lògic. Així tots
poden acabar igual. Això crec que no és tan discriminatori.
Això hauria de recollir-ho el reglament. Fer aquesta transitòria. I, que els horts
de Can Puig s’equiparessin, en temps, als altres.
Només com a transitòria;
després ja coincidirien en els anys i serien, 4 i 4 anys. D’acord.
Per tant, passaríem a la seva votació.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial del Reglament del Règim d’Ús
dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu del
domini públic, essent la votació de 14 vots a favor (dels grups municipals:
Convergència i Unió, Regidor no adscrit, Junts per Banyoles i CUP) i 1 abstenció
(del grup municipal: Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

El Sr. Alcalde els diu: “I ara posaríem a votació el següent tema.
L’Ajuntament de Porqueres ja l’ha aprovat per Ple, per tant, el passaríem aquí en
aquest Ple.
Sr. Secretari pot llegir les propostes d’acord.”
3.2.- Conveni amb l’Ajuntament de Porqueres per a la delegació de part de
la gestió del servei mínim obligatori de subministrament d’aigua potable.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Banyoles i de l’Ajuntament de Porqueres
articular, via conveni de collaboració interadministrativa, la delegació de la gestió
del servei mínim obligatori de subministrament d’aigua potable (article 26 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases del règim local).
Atès el que disposa l’article 6 de la Llei 30/1992, l’article 116 de la Llei 26/2010, de
procediment administratiu de la Generalitat de Catalunya, article 57 de la Llei
7/1985 i articles 303 i següents del Decret 179/1995, ROAS.
Atès que la concessió administrativa del servei d’abastament d’aigua potable fou
atorgada en virtut d’acord plenari de data 20 de gener de 1930, a favor de la
societat Aguas Potables de las Deus SA (avui Aigües de Banyoles SL), per un
termini de 99 anys, a partir del dia 1 de gener de 1931 i fins el dia 1 de gener de
2030.
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Atès el contingut de l’acord plenari de data 30 d’octubre de 1975, en què es
modifica la concessió establint la següent clàusula:
“ L’Ajuntament autoritza a la companyia d’aigües concessionària per a què pugui ampliar el
subministrament d’aigua a les poblacions comarcals o veïnes i estendre la xarxa de
subministrament a la seva utilitat i conveniència, atenent les exigències del servei públic que
té al seu càrrec, sense que això sigui per cap concepte motiu o obstacle per la reducció del
normal subministrament a la ciutat de Banyoles.”

Atès que el dia 23 de juny de 1987 fou novament modificada la concessió en el
sentit d’ampliar la possibilitat de subministrar aigua potable a les poblacions veïnes
i comarca, passant a ser una potestas en lloc d’una obligació (clàusules 5 i 6 del
conveni), que indica:
“ 5. L’Ajuntament pot autoritzar a la companyia concessionària, prèvia autorització del
corresponent projecte, perquè pugui ampliar el subministrament d’aigua a les poblacions
veïnes, atenent les exigències del servei públic que es presta, sense que això pugui provocar
en cap cas una reducció del normal subministrament a la Ciutat.
6. Sempre que les ampliacions de la xarxa de distribució es realitzin fora del terme municipal
de Banyoles i afectin a zones amb una altitud superior a la de la Ciutat, la companyia haurà
d’aplicar el cost addicional de la sobreelevació de manera exclusiva als beneficiaris de la
nova installació.”

Atès que és possible prestar serveis amb caràcter extraterritorial, d’acord amb el
que disposen els articles 46.1.c) del RSCL 1955 en relació amb els articles 164 i
següents del ROAS, i com la pròpia jurisprudència del Tribunal Suprem ha
reconegut (sentències de 20 de juny i 28 de setembre de 1986), quan afirmen que
les installacions materials només constitueixen un element més del servei que de
cap manera es desvirtua per la localització d’aquelles.
Atès que existeix una continuïtat urbana fàctica i amb trama consolidada.
Atès que a la Disposició Addicional Segona del RAE (2010) hi consta que el municipi
de Porqueres té autorització vigent per rebre el subministrament d’aigua potable de
l’Estany de Banyoles.
Atès que actualment la companyia Aigües de Banyoles, S.L. subministra aigua
potable de l’Estany de Banyoles fora del municipi d’acord amb les següents
especificitats:
- a tot el terme municipal de Porqueres, subministrament en baixa, llevat de la
Urbanització Puig Surís, subministrament en alta.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el conveni de collaboració entre l’Ajuntament de Banyoles i
l’Ajuntament de Porqueres, en què aquest delega a l’Ajuntament de Banyoles la
gestió del servei mínim obligatori de subministrament d’aigua potable, d’acord amb
les especificitats que es detallen al conveni.
Segon. Publicar l’esmentat conveni íntegrament al BOP de Girona, així com un
anunci indicatiu al DOGC. També caldrà realitzar publicitat d’aquest a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles (E-Tauler).
Tercer. Acceptar la delegació realitzada pel Ple de l’Ajuntament de Porqueres a
favor de l’Ajuntament de Banyoles.
Quart. Facultar l’Alcalde-President de la Corporació per la signatura del present
conveni de collaboració, als efectes legals i administratius corresponents.
El Sr. Alcalde
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li dóna les gràcies.

I, diu: “Aquest tema com que va ser àmpliament debatut no sé si el volen tornar a
debatre. En tot cas, consta en l’acta el que varem dir en l’anterior Ple.
Sr. Luengo pot intervenir.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“Seguint la línea de l’anterior Ple; com que no hi ha diferència entre els que són
propietaris del bé comunal de l’aigua i els que no ho són en el preu de l’aigua,
Iniciativa votarà en contra.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Molt bé.

Sra. Pazos.”

La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
diu:
“Nosaltres, com que en el Ple anterior la nostra argumentació va anar totalment en
contra del que s’està votant avui aquí, tornem a votar en contra, perquè no hi
estem de cap manera d’acord. Gràcies.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Sr. Vicens.”

El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu:
“El nostre vot serà igual que els darrers acords que varem aprovar.
I, tal i com vaig dir, des de l’Ajuntament de Banyoles hi votaríem a favor però des
de l’Ajuntament de Porqueres hi votaríem en contra.”
I, el Sr. Alcalde
favor...”

li diu:

“Com que estan a l’Ajuntament de Banyoles hi voten a

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de
Porqueres per a la delegació de part de la gestió del servei mínim obligatori de
subministrament d’aigua potable, essent la votació de 13 vots a favor (dels
grups municipals: Convergència i Unió, Regidor no adscrit i Junts per Banyoles) i
2 vots en contra (dels grups municipals: CUP i Iniciativa per Catalunya VerdsIndependents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
El Sr. Alcalde
els diu:
“Per tant, aquest tema queda aprovat i ho signarem
properament amb els tres ajuntaments.

Passaríem a la següent comissió informativa.
Sr. Secretari...”

Al primer punt.

COMISSIO INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I HISENDA
4.1.- Modificacions de crèdits per transferència entre diferents grups
funcionals.
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Atès que algunes de les consignacions del Pressupost de Despeses corrents de
l’exercici de 2014 no arriben a cobrir despeses necessàries i de gran importància
pel bon funcionament d’alguns serveis, com el combustible de les escoles,
manteniment d’edificis, activitats festives per Festes de Nadal, etc.
Vist que en el Programa d’Inversions de l’exercici de 2014, no hi ha consignació
suficient per atendre diferents projectes d’inversions com l’arranjament de les
voreres del C/ Pare Claret, l’asfaltatge del Pg. de la Puda, l’adquisició d’uns bancs
per l’Escola Mn. Baldiri Reixach, la installació i adquisició d’un projector a l’espai de
formació de Can Quim del Rec o la installació de cortines i una porta al Casal del
Barri de Sant Pere.
Atès que s’ha fet un estudi de les partides del pressupost ordinari del pressupost i
del programa d’inversions de 2014, i hi ha diferents partides que disposen de
sobrants de consignació o finançament, es podrà transferir crèdit entre partides.
Vist l’Informe d’Intervenció i d’acord amb l’article 177 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, de transferències de crèdit entre partides del
Pressupost no compromeses.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 75/2014, finançada per
transferències de crèdits de partides no compromeses.
Segon.- El detall de la modificació de crèdits esmentada és el següent :
ORDINARI
Partida
42.32110.22103
45.34102.22699
45.34221.21200
51,33819,48944
40,33000,22699
41.33800.48941
41.33800.22699
52,49102,22602
52.49102.22001
44,94300,46523
44,23100,22799
43,23205,22799
12,92000,16104

Escola Mn.B. Reixach. Combustible i carburants
Proves esportives. Activitats esportives
Pav. Draga. Rep. Conserv. I mant. Edificis
Festes de barri. Subvencions Festes
Cultura. Altres despeses diverses
Festes. Subv. Gàrgoles de Foc
Festes. Festes populars
Comunicació. Publicitat i propaganda
Comunicació. Premsa i propaganda
Transf. ent.locals. Transf. CCPE Benestar social
Acció social .Contr. Prest. Servei preventiu
Joventut. Activitats Joventut
Adm. Gral. Indemnitzacions
Partida

ALTES
3.000,00
4.000,00
1.000,00
1.749,85
4.000,00
4.474,06
15.000,00
7.000,00
6.000,00

46.223,91

BAIXES

13.368,72
2.360,00
16.495,19
14.000,00
46.223,91

INVERSIONS
Partida
31,15500.61914
31,15500.61912
42,32000,62504
45,34000,62212
45,34000,62301
44,23102,62210
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Vies públiques. Voreres C/ Pare Claret
Vies públiques. Obres asfaltat Pg. Puda
Educació. Mobiliari ensenyament
Esports. Rehab. Instal·lacions esportives
Esports. Maquinària, útils i eines
Casals de barris. Rehabilitació Casal Barri Sant Pere

ALTES
7.278,17
40.774,58
3.315,77
1.061,23
398,09
2.871,73

BAIXES

31,15500,62301
31,15500,61911
11,92300,64109
40,33501,62212
45,34224,62212
45,34222,62212
12,92000,62504

Via pública. Útils i eines
Vies públiques. Carril bici Pg. Puda
Informàtica. Programari proj. Adm. Oberta
La Factoria. Rehabilitació equipament
Camp de Futbol Vell. Rehab. Instal·lacions
Pav. Can Puig. Rehabilitació instal·lacions
Adm. Gral. Mobiliari Casa de la Vila
TOTAL
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

3.000,00

58.699,57
104.923,48

17.926,74
30.126,01
556,35
4.571,75
2.518,72
3.000,00
58.699,57
104.923,48

Tercer.- Exposar al públic durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar de del
dia següent al de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, a efectes
d’examen i reclamacions.
Quart.- 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 al BOP, de les modificacions
pressupostàries resumides per capítols.
Cinquè.- Habilitar a l'Alcalde-President de la Corporació perquè pugui disposar del
fons de contingència, per reparar els danys urgents i imprevistos produïts per les
pluges del cap de setmana del 29 i 30 de novembre de 2014, al terme municipal de
Banyoles. Amb posterioritat, en el proper Ple Ordinari s'haurà de donar compte
d'aquestes actuacions.
El Sr. Alcalde

diu:

“Sr. Butinyà.”

El Sr. Lluís Butinyà Teixidó, Regidor d’Hisenda, els diu:
“Gracies Alcalde.
Com ha dit el Secretari de la Corporació la modificació que portem en el Ple d’avui
és l’habitual de finals d’any per ajustar diverses partides. Aquestes transferències
de dins el Pressupost són de 46 mil euros de despesa corrent i 58 mil euros
d’inversió.”
El Sr. Alcalde diu:
“Aquí cal fer un afegit que avui ens ha sortit aquesta tarda, a l’última hora, en el
sentit que si hi ha alguna autorització expressa fruit del temporal d’aquest cap de
setmana; si hi hagués alguna despesa a fer d’algun desperfecte, com que hagi
baixat un marge, o, petites qüestions que poden sortir a l’Estany d’alguna zona
inundada.
Doncs, si hi hagués alguna contingència que s’hagués d’arranjar es demanaria en
aquest mateix punt una autorització, en aquest Alcalde, en el sentit de poder
efectuar la despesa urgent i donar-ne compte en el Ple següent, que seria el 22 de
desembre.
Però, clar, aquesta contingència entendran que avui per avui és impossible avaluarla, tot i que si necessita crèdit s’ha de poder posar en la modificació.
Per tant, com que el fons de contingència serveix per això en donaríem compte en
el proper Ple.
Després hi ha les qüestions ordinaris i les qüestions d’inversió que ha pogut
manifestar el Sr. Butinyà.
No tenen més sentit com, els combustibles, els
carburants, un ajut extraordinari de Gàrgoles de Foc, o, algun tema de
comunicació. Això es treu d’entre partides. No hi ha romanents perquè saben
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que potser ens passaríem del que seria la Regla de la Despesa. També, hi ha el
tema de Via Pública, la vorera del Pare Claret, l’asfaltat del Pg. de la Puda que
convé més que mai, mobiliari d’Ensenyament, rehabilitació d’installacions
esportives... Són petites quantitats que surten de sobrants i que fan aquests 100
mil euros que servirien, com diu el Regidor, per acabar l’any.
Tenen alguna observació a fer ?. No. Doncs, passaríem a la votació.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de Modificacions de crèdits per
transferència entre diferents grups funcionals, essent la votació de 9 vots a favor
(dels grups municipals: Convergència i Unió i Regidor no adscrit) i 6 abstencions
(dels grups municipals: Junts per Banyoles, CUP i Iniciativa per Catalunya VerdsIndependents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

El Sr. Alcalde els diu: “Ara passem al següent tema.
Sr. Secretari si vol llegir...”
4.2.- Creació d’un fitxer de dades protegides de titularitat de l’Ajuntament
de Banyoles com a responsable del fitxer en els termes de la normativa de
protecció de dades.
Atès que l’Ajuntament de Banyoles disposa de diferents fitxers amb dades de
caràcter personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Atès que en el moment actual es fa necessari crear un nou fitxer per a tractar les
imatges que s’enregistrin mitjançant càmeres de videovigilància installades a la via
pública del municipi.
Atès que la creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal
de les administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
on s’estableix que l’acord de creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per
mitjà de disposició de caràcter general.
Per tot l’explicitat, es proposa:
Primer. Aprovar la creació del fitxer Videovigilància via pública, de titularitat de
l’Ajuntament de Banyoles com a responsable del fitxer en els termes de la
normativa de protecció de dades, en els termes que s’especifiquen a l’annex.
Segon.
Adoptar les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de
garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com
l’exercici efectiu de llurs drets per part de les persones afectades o interessades i
aplicar les mesures de seguretat de nivell bàsic exigides per la normativa, d’acord
amb allò previst al Document de Seguretat de l’Ajuntament.
ANNEX. FITXER DE NOVA CREACIÓ
FITXER Videovigilància via pública
1. Nom del fitxer: Videovigilància via pública.
2. Finalitat i usos: Enregistrament d’imatges de la via pública a efectes de seguretat i
control del trànsit.
3. Usos: Verificació del compliment de les ordenances municipals. Documentar infraccions o
irregularitats. Prestació de serveis en cas d’incidències.
4. Persones o collectius afectats: persones que circulen per zones videovigilades de la via
pública.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Procedència de les dades: del propi interessat.
Procediment de recollida de dades: enregistrament d’imatges mitjançant videocàmeres.
Estructura del fitxer i dades incloses: imatge, matrícula vehicle.
Sistema de tractament: automatizat.
Cessions: no se’n preveuen.
Transferències internacionals: no se’n preveuen.
Unitat responsable: Policia Local.
Atenció als interessats, si s’escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i
cancellació: Ajuntament de Banyoles.
13. Nivell de seguretat: bàsic.

El Sr. Alcalde diu: “En tot cas, queda de manifest així. Són les càmeres que hi
ha al carrer; no les càmeres que hi als edificis. Faltava aquest de fitxer.
Alguna observació ?. No. Doncs, passem a la votació.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Creació d’un fitxer de dades
protegides de titularitat de l’Ajuntament de Banyoles com a responsable del fitxer
en els termes de la normativa de protecció de dades.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ:
MOCIONS

PRECS, PREGUNTES I

El Sr. Alcalde
diu:
“I, ara dins dels Òrgans de la Corporació, hi hauria una
moció.
És una moció institucional que ha passat l’Associació de Municipis per a la
Independència.
Sr. Secretari si vol llegir les propostes d’acord.”
5.1.- Moció Institucional de declaració de responsabilitat pel 9N.
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i
alguns membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses
declaracions, va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president
de la Generalitat i alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N
tot i que, finalment, no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de
Catalunya perquè interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses
pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu
dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un
estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es
donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
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Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i
acabar interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la
vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene
Rigau, per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació,
malversació i usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del
Govern de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una
clara instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant
l’èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor
de les llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la collaboració d’alcaldes i regidors que van
destinar aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures
tècniques per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui
són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin
coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.Que els Regidors i Regidores que votem a favor de la present moció
varem participar activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant
assumim totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors
de les accions que s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del
Govern, derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic.
SEGON.Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Alcalde els diu: “Aquesta és una moció que s’ha fet perquè nosaltres som
un municipi adherit a l’Associació de Municipis per a la Independència.
Evidentment, nosaltres no estem gens a favor d’aquesta querella que s’ha posat al
President de la Generalitat i a les Conselleres Joana Ortega i Irene Rigau.
Falta saber si aquesta querella s’admet a tràmit o no, però, aquesta moció seria
una mostra de solidaritat cap als tres membres del govern, al President de la
Generalitat i a les dues Conselleres del Govern de la Generalitat.
També, ho
deuen haver fet d’altres municipis i ho faran d’altres municipis del nostre país.
No sé si per part de vostès hi ha alguna observació. Sr. Luengo.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu:
“Només dir que Iniciativa hi votarà a favor perquè si ens hem d’autoinculpar perquè
els nostres ciutadans i ciutadanes posen un sobre en una urna que digui -sí sí-, -sí
no- o -no no-, doncs, ens autoinculpem.
Aquest país és un país que viu al revés.
Per fer això ens porten a la Fiscalia, però, si aquests sobres portessin bitllets de
500,00 euros els accepten i no passa res.
Per tant, ens autoinculparem tantes vegades com faci falta perquè els nostres
ciutadans i ciutadanes exerceixin la democràcia i decideixin el futur de Catalunya.”
El Sr. Alcalde
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dóna la paraula a la Sra. Pazos.

La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
els diu:
“Nosaltres volem manifestar tot el suport a totes les persones que hi han participat,
tant els voluntaris com els funcionaris públics, voluntaris, que s’han posat a
disposició per poder fer que es desenvolupés la consulta amb normalitat.
A més a més, que la Delegada del Govern, la Sra. Maria de los Llanos de Luna
exercís pressió sobretot als funcionaris públics, fins i tot, advertint-los de la pèrdua
del seu lloc de treball o ser expedientats ho trobem que és totalment fora de lloc.
Per tot això, ens volem sumar a l’exigència i a la reclamació que es va fer des de la
CUP als nostres Diputats i la nostra Diputada en demanar la dimissió de la Delegada
del Govern, immediatament, per la seva actuació davant de tot el poble que va
voler exercir democràticament i per poder decidir el futur polític del Principat de
Catalunya.
Nosaltres votarem a favor de la moció, evidentment, perquè no hi ha democràcia
més directa que la del poble podent decidir el que s’ha de fer. Res més.”
Parla el Sr. Alcalde i li diu: “En tot cas, no votem res que tingui a veure amb la
Sra. Maria de los Llanos de Luna.
Vostè ho ha dit, però, a nosaltres ja ens ha
quedat clar en d’altres ocasions
Per tant, queda clar, vostè ho deixa dit però no ho votem.
Sr. Vicens.”
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu: “Gràcies.
Sens dubte que moments molt més difícils vindran.
La independència ens portarà a estratègies dubtoses que ens aniran aplicant des de
l’Estat Espanyol per parar-ho tot. I, si la Fiscalia ha tingut i té ganes de fer seure
al President del nostre país al banc dels acusats, doncs, també ens té a nosaltres
perquè pugui conèixer amb més intensitat quins són els culpables.
Per tant, que ho sàpiga abans de decidir-ho entenem que li pot anar molt bé.”
I el Sr. Alcalde diu: “Vist el que hem expressat tots plegats..., no sé ho volen
votar amb la mà alçada. Doncs, votaríem aquesta moció.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció Institucional de declaració
de responsabilitat pel 9N.
El Ple de la Corporació aprova per unanimitat dels membres assistents aquesta
Moció.

El Sr. Alcalde els diu:
dels grups municipals.

“I, ara passem al Torn de Precs i Preguntes per part

I, els diu: “Abans vull donar-los una informació.
Una informació que crec que la tenen aquí damunt la taula.
Un Informe dels
Serveis Jurídics, Participació i Comunicació, OAC i Sancions, per manifestar-los que
de gener a novembre d’aquest any i per saber què utilitza la Ciutadania de
l’Administració Oberta, apart de fer-ho per qüestions pròpies de l’Ajuntament.
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Hi han hagut 219 persones que han vingut a fer gestions de la Generalitat, és a dir,
que han vingut a posar el segell aquí perquè els valgués el recurs o una sanció de
la Generalitat, 10 de la Diputació de Girona, 12 del Consell Comarcal, gent que no
s’ha pogut desplaçar per un motiu o un altre, 2 de diferents Ajuntaments, i, 40 a
l’Administració de l’Estat; 3 a l’Agencia Tributària i 37 a l’Administració de l’Estat.
En tot cas, és per fer palès que la gent ho utilitza, encara que poc, però, sí que
utilitza l’OAC com a finestreta única de les diferents administracions, essent molt
majoritària l’Administració de l’Estat.
Sr. Luengo.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu:
“Segueixo el –fil- de la Sandra i també agraeixo els voluntaris i voluntàries del 9N.
També, agrair a tot el personal, Policies, Brigada, Regidor, Jordi Bosch Lleó, per
aquest cap de setmana que han estat amatents i treballant per la llevantada que hi
ha hagut. I, que, tot i la dificultat i l’emergència, la feina que han fet aquests dies
dintre de la urgència no ha passat res greu.”
Dit això, des d’Iniciativa farem 4 preguntes.
Una. Respecte a la pobresa energètica.
Fa poc ens va arribar un informe de la Sindicatura del Defensor de les Persones de
Catalunya. Fent referència al tema de la pobresa energètica ens agradaria saber si
l’Ajuntament l’ha llegit, si tenen constància de peticions relaciones amb la pobresa
energètica, quines són les mesures per combatre la pobresa energètica a nivell
municipal i si té previst, l’Ajuntament, fer un acord amb les operadores elèctriques
que operen a la Ciutat de Banyoles per fer una treva energètica els pròxims mesos
d’hivern ?.
Respecte a un altre tema.
M’hagués agradat que el Regidor d’Urbanisme hagués
estat avui aquí, en tot cas, li facin arribar.
L’altre dia llegíem als mitjans de comunicació com una empresa -tirava pilotes forad’un problema de pudors. No estic dient que ella sigui l’única culpable sinó que
deuen haver-n’hi d’altres.
Des d’Iniciativa veiem en certa preocupació que hi hagi una mena de moratòria del
Reglament d’Olors. Ho varem recordar el mes de juliol, ho varem recordar el mes
de setembre i ho tornem a recordar ara, que apliquin el Reglament d’Olors de
l’Ajuntament de Banyoles que per això el tenim.
Que, l’apliquin amb totes les seves conseqüències, i, que, per tant, si s’ha de
sancionar que se sancioni.
Que, deixin la moratòria del reglament ja que està
aprovat des del 2008 i no s’ha aplicat en la seva totalitat; i, què estan fent a dia
d’avui respecte aquest tema ?.
Tercer. Una petició d’uns pares i d’uns veïns de la zona de l’Escola de la Draga.
Fan constar que l’enllumenat installat entre aquesta Escola i el Rec de la Figuera
I, després, que tot el
d’en Xo que es va installar aquest estiu, no funciona.
cablejat passa per diferents punts i que és visible.
Això, creuen que és perillós pel fet que passen mainada per allà entrant i sortint de
l’Escola.
I per últim.
Fa uns dies enrere llegíem en uns mitjans de comunicació una
informació en el diari -El Crític- relacionada amb dietes de La Caixa.
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Nosaltres varem entrar 4 preguntes. D’aquestes 4 preguntes se’ns va respondre –
1-, referent a un estudi de possible conflicte d’interessos entre les funcions
exercides pel nostre Alcalde, Miquel Noguer, durant el període que va exercir
d’Alcalde i de Conseller de La Caixa i un Informe d’Intervenció, sobre contractes,
acords o operacions entre La Caixa i l’Ajuntament de Banyoles.
Aquests informes ens els han fet arribar. Els hi agraïm.
Exigim que els posin a disposició de la Ciutadania. Que els facin públics.
Hi ha 3 preguntes que no les han respost. Una, és si aclareixen que la informació
recollida és certa.
Segona, si faran publica la informació dels motius pels quals
s’han cobrat.
I, tercer, si algun Regidor o Regidora o, en especial, en Miquel
Noguer, farà pública la seva declaració de béns i de patrimoni en l’entrada i en la
sortida en les legislatures.
Li recordo que jo ho fet i ho he penjat. Ho tinc a disposició. Nosaltres creiem que
la transparència fa que alguns dubtes s’esvaeixin. Moltes gràcies.”

I, el Sr. Alcalde el contesta i li diu:
“Moltes gràcies...
Comparteixo l’agraïment que fa vostè al Regidor de Medi Ambient així com també a
tot el personal de la Casa pel que fa a aquest cap de setmana...
Jo en puc donar fe. Perquè, tant la gent la Brigada Municipal, com la gent de Medi
Ambient, com la Policia Local han anat solucionant problemes que hi hagin hagut a
la Ciutat, i, que per sort han estat pocs.
Quant al que ha dit últimament. I, abans de passar la paraula als meus companys.
Jo vaig estar designat pel Ple de la Corporació per formar part de l’Assemblea
General de La Caixa. Va ser el 26 de gener del 2009 i acabava el meu mandat el
14 de juliol del 2013. Aquests càrrecs són nomenats pel Ple però són irrevocables,
per tant, són càrrecs absolutament personals i van més enllà del nomenament.
Jo diria que, contestant a les seves preguntes, a l’igual que ha fet vostè, que jo he
donat a la Secretaria la declaració de béns, la declaració d’activitats i la declaració
d’interessos a la Secretaria de la Corporació que és qui vetlla i custodia els
documents. He fet les modificacions i variacions oportunes al llarg dels diferents
anys que he estat aquí, si s’han produït altes i baixes de qualsevol mena. Per tant,
està escrupolosament a la Secretaria de la Corporació i jo en tinc copia segellada,
com no pot ser d’una altra manera.
I les dietes per assistències en aquest òrgan són de dietes i de desplaçaments que
estan aprovats per la Generalitat de Catalunya i pel Banc d’Espanya.
No són
retribucions del sector públic, periòdiques, sinó que són per assistència a les
reunions. I, no hi ha hagut cap conflicte d’interessos.
I, el que sí li puc dir és que tampoc és obligació de penjar-ho. Jo no ho he fet, ni
la meva ni la de cap Regidor ni Regidora, de penjar, cap declaració de béns i
d’interessos.
I, els puc assegurar que al llarg d’aquest temps que he estat Conseller de La Caixa
he procurat, també, apart de fer el que hem tocava en la mateixa institució,
procurar per la Ciutat de Banyoles en el seu conjunt a través de la seva obra social.
Per tant, queda palès aquí el que jo contesto, perfectament, les preguntes i tal i
com li vaig enviar, en el seu moment.
El tema de pudors. Sé que El Sr. Miquel Vilanova ha parlat amb l’empresa. Sé
que n’estan parlant amb l’empresa i amb els veïns d’aquest tema, en tot cas, li
podrà explicar ell molt millor que jo.
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Jo li traslladaré.
I, li contestarem no en el proper Ple sinó abans, i, si vol en
donarem compte en el proper Ple.
Amb el tema de pobresa energètica, cal dir que a través dels Serveis Socials, no
només l’hivern, sinó al llarg del temps hem continuat i continuarem aplicant els
temes d’aquests rebuts. No hi ha hagut mai cap problema que s’hagués de parlar
amb la companyia, no ens ha passat cap any, perquè ho hem pogut resoldre a
través dels ajuts a famílies que l’Ajuntament de Banyoles destina a través del
Consell Comarcal per tots els temes que no només són d’aliments.
Per tant, aprofito aquí per felicitar a la gent pel recapta que ha fet al llarg d’aquest
cap de setmana; i la generositat de la gent que ha pogut fer entrega de moltes
tones de menjar també a la nostra Ciutat i a la nostra comarca, i arreu del país.
I, evidentment, si algun rebut d’aquest tipus ha arribat, sempre, a aquestes
famílies se’ls ha atès i se’ls ha ajudat i així es continuarà fent.
Quant a l’Escola de la Draga i l’enllumenat, aquest és un tema de via pública.
Sr. Costabella que no sé si vostè té informació per donar-li...
Aquesta és una installació que s’ha fet recentment i que s’havia de posar en
funcionament. A mi pel que m’havia arribat des dels serveis tècnics havia entès
que això ja entrava en funcionament de manera immediata. També, ahir va caure
un arbre en aquella zona.
En tot cas, s’ha de veure si hi ha alguna deficiència en aquest sentit i en prenem
nota.”
Intervé el Sr. Joan Luengo i diu:
“Referent a la pobresa energètica jo
recomano que es llegeixi l’Informe de la Sindicatura, del Síndic de Greuges, que
explica, apart de com funciona el sistema elèctric i com funcionen d’altres sistemes
elèctrics d’Europa, fa un seguit de recomanacions a nivell Estatal, Autonòmic i
Municipal.
Aquest Ajuntament va aprovar un Reglament d’aigua que deia que a qualsevol
persona quan se li hagués de tallar l’aigua l’empresa hauria d’anar, per obligació del
reglament, a Serveis Socials i mirar si aquestes persones tenen o no tenen un
problema; i, si el tenen, social o econòmic, doncs, no se li pot tallar.
Nosaltres estem reclamant que vostè faci un acord amb les empreses elèctriques
del nostre municipi que, per sort, no són grans empreses, són mitjanes o petites
empreses, i que facin un acord en què les persones que se’ls hagi de tallar el llum
abans acudeixin a Serveis Socials, i, si estan en un llistat per problemes socials que
no se’ls hi pugui tallar.
Nosaltres i aquest Ajuntament ha aconseguit, mitjançant una allegació del grup
municipal d’Iniciativa, que a ningú se li talli l’aigua, doncs, perquè no fem que
aquest Ajuntament sigui dels primers de Catalunya que a ningú se li talli l’energia
en un mes d’hivern. Sigui una pròrroga o sigui una ajuda extraordinària, el que
vulguin.
Perquè, el que a mi no m’agradaria és que els nostres ciutadans i
ciutadanes passin fred i no tinguin electricitat aquests mesos d’hivern.
I, amb això no vull dir, abans que ho digui vostè, que hi ha gent que ho estiguin
passant i que no hi hagi les mesures oportunes; li estem donant, de manera
constructiva, una mesura que s’està promovent a diferents municipis. Siguem
nosaltres els primers. Agafem-ho i fem-ho.”
Segon. Estem en el segle XXI, i en el segle XXI la política no és només legalitat
sinó que també és ètica. I, l’ètica no és una virtut amb la que es neix sinó la que
surt després de la convivència amb els del entorn, per tant, una cosa pot ser legal,
però, no pot ser correctament ètica.
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I, li demanaríem que fos el màxim de transparent amb el tema de les dietes de La
Caixa. Moltes gràcies.”
El Sr. Alcalde respon: “L’ètica ens l’hem de aplicar tots.
I, li diré una cosa. No és que ningú tingui tallada o no se li talli l’aigua perquè ho
ha dit o ho ha proposat Iniciativa, no se li ha tallat per voluntat de tothom.
Jo ja li agraeixo els precs que fa i, a més, els comparteixo, però, a l’hora de
patrimonialitzar-los, home !, aquesta és una voluntat de tots plegats, per tant, no li
restaré cap mèrit però tampoc li tinc de permetre que s’ho atorgui tot.
Miri. Nosaltres podem parlar amb les companyies elèctriques però el primer que
ha de passar és que no hi hagi aquest problema, i, el que hem de garantir és que
aquest problema no passi a Banyoles i a la Comarca; malgrat puguem parlar amb
les companyies elèctriques i les del gas, que aquesta se l’ha deixada i jo he
interpretat que eren totes.
També, s’ha de dir que hi ha un decret de pobresa energètica que el Govern de
l’Estat l’ha portat al Constitucional i no s’ha pogut aplicar.
En tot cas, nosaltres el que hem d’intentar és el màxim d’ajudes possibles a tota la
gent que els hi passi, malgrat en podem parlar amb les companyies, però, hem de
garantir que això no passi.
Moltes gràcies Sr. Luengo. Sr. Xavier Bosch.”
El Sr. Xavier Bosch Pujol, Regidor del grup municipal de Junts per
Banyoles, els diu: “Bona nit.
Dues coses només.
Ens agradaria saber si les obres que s’estan executant en la
zona del Carrer Barca, Carrer Vallespirans, Plaça del Carme hi ha hagut algun canvi
substancial en la vialitat d’aquests carrers; respecte, sentits de direcció i d’altres
coses.
Si és així volem saber quins són els motius i perquè s’han pres pel fet de variar el
projecte inicial.
I la segona. Fa dos mesos que al Sr. Costabella li varem preguntar sobre la pilona
del Carrer Porta del Forn. No sé si aquesta setmana s’ha reparat ja que fins la
setmana passada no funcionava. És un perill. L’altre dia vaig presenciar un petit
accident.
En tot cas, esperem que no hi passin coses més importants per no prestar-hi
l’atenció deguda.”
El Sr. Alcalde

els diu:

“Alguna pregunta mes ?.

Sr. Vicens.”

El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, diu:
“Només que, sovint el nostre grup ha posat l’accent en la vialitat de la Ciutat. La
necessitat de parlar-ne i posar-ho sobre la taula. Ja sé que hi ha els treballs previs
del POUM que també serviran per aquest motiu.
Però, un d’aquests punts que sempre em venen al cap és la Plaça dels Països
Catalans si has d’anar direcció cap al Carrer Girona; els que venen de l’avinguda.
És un punt d’aquests per intentar resoldre.
No sap si has d’entrar o sortir, o si has de deixar passar... No sé si estudiant el
canvi de sentit d’aquest últim tram del Carrer Girona ho solucionaria o donaria el
mateix servei a la gent de l’entorn.
Més que res per intentar trobar algunes solucions... Gràcies.”
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I, el Sr. Alcalde
li diu:
“Sobre aquesta última qüestió, crec que ho pateix
tothom.
Si tothom es parés on hi ha un -cedeix el pas-, pel Carrer Girona es
podria entrar tranquillament.
Això, amb el perill que comporta perquè passa cada dia, ja que es veu quan passes
per allà.
Malgrat tot, d’accidents no n’hi ha.
És un tema de conducció no de direcció,
perquè la gent quan poden, surten...
En tot cas, el seu Prec el farem arribar a la Policia Local.
Quant a les obres dels Carrers Barca, Vallespirans i Estany.
Les obres evolucionen adequadament. Ara hi ha tot el soterrament fet, és a dir,
clavegueram, aigua, llum, gas, etc. Enllumenat públic, telefonia, tot està per sota.
Per tant, ara ja està més arreglada la zona peatonal.
Els veïns des del primer dia reclamen que de la Plaça de les Rodes al Carrer
Vallespirans sigui de la mateixa direcció que fins ara; el projecte era indicatiu i
posava que podia ser al revés. En tot cas, aquesta decisió sempre l’acaba prenent
la Policia Local.
La Policia Local ho està estudiant i no tenim cap inconvenient en comunicar-li a
vostè i als veïns de la zona.
I, com que el Carrer Estany serà peatonal
probablement porti alguna modificació al Carrer Neptú.
Però, les obres no crec que s’acabin a finals de desembre, jo crec que el mes de
gener sí que poden estar ja acabades.
Quant a la pilona del Carrer Porta del Forn.

Sr. Costabella si vol contestar.

El Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor de Policia, diu: “Gracies Sr. Alcalde.
Bona nit.
En aquest tema de la pilona hi estem treballant. Probablement haurem de fer un
canvi de direcció de la Plaça del Teatre.
Ens faltava una peça important.
Ara ja la tenim, però, abans volen canviar la
direcció perquè podria passar que es tornés a trencar alguna peça i tindríem
problemes de material.
Possiblement es canviï l’entrada del carrer que serà
sortida.
Hi estem a sobre i crec que en el proper ja li podré dir que ho hem canviat.”
El Sr. Alcalde

els diu:

“Queden 21 dies...”

El Sr. Alcalde
aixeca la sessió.
desembre.
Moltes gràcies a tothom.”

I, els diu:

“El proper Ple serà el 22 de

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 21
h 25 m, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,
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El Secretari,

