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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 24 
D’ABRIL DE 2017 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent ¼ de 8 del vespre del dia 24 d’abril de 
2017, es reuneix el Ple en Sessió Ordinària sota la Presidència del Primer Tinent 
d’Alcalde com a Alcalde Accidental, Sr. Jordi Congost Genís, i amb l’assistència dels 
Tinents d’Alcalde Srs., Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi 
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert 
Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, 
Susanna Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, 
Alexandra Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 
 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
Excusa la seva absència l’Alcalde de Banyoles, Sr. Miquel Noguer Planas. 
 
 
Parla el Sr. Jordi Congost Genís, Alcalde Accidental: 
Comencem aquest plenari del dia 24 d’abril del 2017 en què després de la jornada 
festiva que varem viure ahir a Banyoles i a tot Catalunya, la Diada de Sant Jordi, 
regalem als diferents Regidors i Regidores d’aquest plenari dos llibres amb  
protagonisme banyolí. 
Un és el llibre de l’autora Bàrbara Julbe que va presentar dijous passat al Museu 
Darder “On em portin els ametllers; i l’altre és el llibre que es va fer la presentació 
al Teatre Municipal i a la Sala d’Actes ja que es va haver d’ampliar degut a la gran 
afluència de gent, de Josep Ponsatí i Ponsatí “Un mestre entre dos móns”.  
 
 
L’Alcalde - President Accidental 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: 
 
 
PRESIDENCIA 
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 27 de març de 2017 ordinari. 
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple 
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 27 de març de 2017 
ordinari. 
 
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 20 
de març al 13 d’abril de 2017. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions 
d’Alcaldia que corresponen del núm. 2017.943, del 20 de març de 2017, al núm. 
2017.1320, del 13 d’abril de 2017. 
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Intervencions: 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
Referent al Decret d’Alcaldia núm. 2017.1016 en què es dóna compte d’un 
pagament de bitllets de tren i d’una nit d’hotel a Madrid; ens agradaria que se’ns 
expliqués la gestió que s’hi va anar a fer. 
 
Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental: 
Això tracta d’una gestió que vaig anar a fer jo mateix amb la Federació Espanyola 
de Triatló, aprofitant que hi havia la Federació Europea del mateix organisme, per 
pactar sobretot temes de cànons i horaris i, també, saber la prova on la ubiquem.  
Aquesta prova és el Campionat d’Europa de Clubs per Relleus. 
Va ser un dimarts a les sis de la tarda i l’endemà al migdia ja tornava ser aquí. Per 
tant, la gestió va ser aquesta i com també acabar de tancar el pressupost el qual 
puc avançar que serà sensiblement inferior als anys anteriors. Serà d’uns 110 mil 
euros. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.3.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de 
pròrroga del contracte de la gestió del servei públic d’Escola Municipal de 
Música i de les activitats culturals de l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis 
Musicals (CMEM). 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària celebrada el dia 27 de març de 2017, ha adoptat, entre d’altres, l’acord 
que a continuació es transcriu: 
 
“Pròrroga del contracte de la gestió del servei públic d’Escola Municipal de Música i 
de les activitats culturals de l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM). 
Vist l’escrit presentat, en data 16 de desembre de 2016 i RGE núm. 16725, pel Sr. 
MCV, en representació de l’Associació Joventuts Musicals de Banyoles, sol·licitant la 
pròrroga del contracte de la concessió administrativa de l’Escola de Música de 
Banyoles per dos cursos més. 
Atès que el contracte de la concessió administrativa de la gestió del servei públic 
d’Escola Municipal de Música i de les activitats culturals de l’Ateneu – Centre 
Municipal d’Estudis Musicals (CMEM), formalitzat el dia 28 de juny de 2013 amb 
l’entitat Associació Joventuts Musicals de Banyoles per una durada de 4 cursos 
escolars, finalitza el dia 30 de juny de 2017 i  que la clàusula 8 del plec de clàusules 
particulars preveu la pròrroga d’aquest contracte, de forma expressa, per un 
període de 2 cursos escolars mes, fins el 30 de juny de 2019. 
Vist l’informe núm. 2017.606 emès en data 28 de febrer de 2017 per la Tècnica 
d’Administració Especial i Coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones,  
informant favorablement la pròrroga del contracte per dos cursos escolars més, 
motivada per la gestió satisfactòria de la concessió administrativa per part del 
contractista, segons es desprèn de les actes de la Comissió de seguiment del 
contracte. 
Vist que existeix crèdit suficient i adequat a la partida pressupostària 
2017/40.32620.22799 “Música. Transf. Ateneu CMEM” per al cost de la prestació 
del servei públic corresponent a la pròrroga del contracte durant l’exercici 2017 (de 
l’1 de juliol al 31 de desembre de 2017). 
Vist el que disposa l’article 23 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de març de 2013, 
adoptà, entre d’altres, l’acord de delegar a la Junta de Govern Local la tramitació 
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del procediment d’adjudicació, de la formalització i de l’execució del contracte de la 
concessió administrativa del servei públic d’Escola Municipal de Música i de les 
activitats culturals de l’Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM), 
d’acord amb el que disposa l’article 52.4  del TRLMRLC. 
Per tot l’explicitat, s’acorda: 
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte de la concessió administrativa de la gestió 
del servei públic d’Escola Municipal de Música i de les activitats culturals de l’Ateneu 
– Centre Municipal d’Estudis Musicals (CMEM), formalitzat el dia 28 de juny de 2013 
amb l’entitat Associació Joventuts Musicals de Banyoles, per dos cursos escolars 
més (des del dia 1 de juliol de 2017 fins el 30 de juny de 2019), de conformitat 
amb el que disposa la clàusula 8 del plec de clàusules particulars que regulen el 
referit contracte. 
Segon. Fer saber a la interessada que el compromís de despesa de la resta 
d’exercicis de la pròrroga (2018 i 2019) quedarà subordinada al crèdit que per a 
cada exercici econòmic autoritzin els corresponents pressupostos municipals. 
Tercer. Traslladar l’acord a la Responsable del contracte, a la Intervenció municipal, 
a l’Àrea de Serveis a les Persones i al Servei de Tresoreria i Gestió Tributària, als 
efectes pertinents. 
Quart. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió 
ordinària que celebri.” 
 
Sr. Jordi Congost: 
És per allargar dos anys més la pròrroga i fer-la efectiva. Varem firmar el contracte 
el 2013, del 2013 al 2017, per tant, és una concessió de 4 anys més 2 anys de la 
concessió. 
I, com que estem contents amb el servei es prorroga 2 anys més, del 2018 al 
2019, i després l’any 2019 haurem de fer el concurs corresponent. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.4.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2017.1086, de 30 de març 
de 2017, sobre la concertació d’un préstec a llarg termini d’import 
1.625.00,00 euros, amb l’entitat CaixaBank SA. 
Atès que amb data 30 de març de 2017 ha estat dictada la Resolució d’Alcaldia 
núm. 2017.1086 per la que s’aprova la concertació amb l’entitat financera 
CAIXABANK SA un préstec per finançar part del Programa d’Inversions del 
Pressupost de l’exercici 2017. 
D’acord amb el que estableix l’apartat tercer de l’esmentada resolució. 
Es proposa: 
Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia núm. 2017.1086, de data 30 de març de 
2017, pel que s’aprova la concertació amb l’entitat financera CAIXABANK SA un 
préstec a llarg termini, per import de 1.625.000,00 €, per finançar part del 
Programa d’Inversions del Pressupost de l’exercici 2017. 
 
Sr. Jordi Congost: 
S’ha signat després de diverses negociacions aquest préstec amb l’entitat 
CaixaBank SA.  Per tant, aquest és l’import del que disposem per poder fer els 
projectes que hem de fer i que van a crèdit durant l’any. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
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1.5.- Donar compte dels informes de morositat i de no tramitació de 
factures, d'acord amb la Llei 15/2010 sobre mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, del 1r. trimestre 2017. 
Vista la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra morositat en les 
operacions comercials. 
De conformitat amb l’article quart “Morositat de les Administracions Públiques de la 
llei 15/2010” a dalt esmentada, el Tresorer Municipal ha de donar compte del 
següent informe: 
“Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al 
pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local.” 
Es proposa: 
Donar compte de l’informe corresponent al 1r. trimestre de 2017, elaborat pel 
Tresorer Municipal, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les mesures 
de lluita contra la morositat. 
 
Sr. Jordi Congost: 
Hi ha un tema que s’ha afegit de donar compte; és un tràmit que el Ministeri cada 
trimestre ens obliga a fer en un informe de morositat. En tot cas, nosaltres estem 
dintre dels paràmetres que toca, per tant, donem aquesta informació al Ministeri. 
De totes maneres aquest tema no consta en l’Ordre del Dia, això ja es va comentar 
en les comissions informatives. S’ha pogut treballar aquest matí, per tant, l’hem 
incorporat.  I, com que és un tema de donar compte no cal votar la seva urgència. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
2.1.- Aprovació inicial del Reglament de Règim Intern del servei públic 
municipal de l’Aula de Teatre de Banyoles. 
La promoció de la cultura i els equipaments culturals constitueix una competència 
municipal, d’acord amb el que estableix l’article 25.2m de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases de règim local i amb l’article 8 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix en l’article 65, que els 
ensenyaments artístics tenen per finalitat “facilitar una formació artística de qualitat 
i garantir la formació dels professionals corresponents. Els ensenyaments artístics 
es fonamenten en dues ofertes formatives diferents: una de reglada, que comprèn 
diversos graus i té el nivell d’exigència elevat que correspon a la finalitat exclusiva 
de facultar per a la pràctica professional, i una altra de no reglada, per a les 
persones que volen assolir un nivell de coneixements artístics adequats per 
practicar-los”.  
L’Aula de Teatre es va crear l’any 1995 amb l’ànim de promoure uns estudis bàsics 
de teatre i diverses disciplines dins l’àmbit escènic a Banyoles. El teixit associatiu 
de caràcter teatral havia quedat somort després d’anys de sequera teatral, a causa 
de la mancança d’equipaments. Així, el setembre de 1995 es posa en funcionament 
l’Aula de Teatre amb un projecte encapçalat per l’actor i director saltenc XM i 
encarregat per l’Alcalde d’aquell moment, Sr. Joan Solana Figueras.  
L’Aula de Teatre es concep com un servei dedicat a l’educació en les arts 
escèniques, amb la finalitat d’oferir un centre d’ensenyament, creació i promoció 
del teatre. 
Durant aquest temps i fins l’actualitat, aquest servei ha sofert molt canvis 
d’ubicació d’equipament, de professorat, de línia pedagògica, durant aquest vint-i-
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dos anys de funcionament. Intentant, any rere any, una major qualitat en l’oferta 
pedagògica de les arts escèniques a la nostra ciutat. En l’actualitat, i des de l’any 
2010, l’Aula de Teatre té una seu estable a la ciutat a La Factoria d’Arts Escèniques. 
Aquesta estabilitat ha donat lloc a la seva consolidació en l’oferta pedagògica, així 
com l’estabilitat del professorat. 
Així mateix, el Ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar, en sessió ordinària del 
dia 23 de desembre de 2014, l’establiment del servei públic municipal de l’Aula de 
Teatre de Banyoles, amb la qual cosa es reconeixia formalment el caràcter de 
servei públic d’aquest equipament impulsor de la pedagogia de les arts escèniques 
a la nostra ciutat. 
Vist l’esborrany del Reglament de Règim Intern del servei públic municipal de l’Aula 
de Teatre de Banyoles que s’acompanya a aquesta proposta, que pretén regular i 
garantir aquells aspectes d’organització i funcionament de l’Aula de Teatre de 
Banyoles, que són bàsics i que, juntament amb el Projecte educatiu/Projecte 
pedagògic anual i la Memòria anual, estableixen un marc de funcionament 
democràtic i just per tal de mantenir el bon clima de convivència entre tots els 
membres de la comunitat educativa. 
Vist el que disposen els articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL); 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 (LMRLC); i 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Vist que l’article 133-4 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques estableix que es podrà prescindir dels tràmits de 
consulta, audiència i informació públiques previstos a l’article en el cas de normes 
pressupostàries o organitzatives de l’administració local o de les organitzacions 
dependents o vinculades. 
Vist l’informe 2017.1138 de la Secretaria Municipal sobre la normativa aplicable a 
l’aprovació  del reglament. 
Per tot això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següent acords: 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de Règim Intern del servei públic 
municipal de l’Aula de Teatre de Banyoles, d’acord amb el text que figura a 
l’expedient. 
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública als efectes d’examen i reclamació 
durant un termini de 30 dies, mitjançant la seva publicació de l’acord al Butlletí 
Oficial de la Província, al DOGC i a la seu electrònica de l’Ajuntament i a l’E-Tauler. 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, les normes  
l’Ordenança que ara s’aproven inicialment es consideraran aprovades 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
Quart.- Trametre l’aprovació definitiva i còpia íntegre i fefaent del text d’aquest 
reglament a la Subdelegació del Govern a Girona i als Serveis Territorials de 
Governació, de conformitat amb el que disposa l’article 65.3 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
Intervencions: 
El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Cultura i Patrimoni Cultural: 
Avui és una data que per aquelles persones que estem en el món del teatre i de la 
cultura és una data important, almenys així m’ho agafo jo, perquè després de 22 
anys de tenir l’aula de teatre hem fet un pas més en garantir aquest servei. 
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A vegades les coses canvien, les normatives canvien, les lleis canvien i tot es 
complica, per tant, a vegades s’ha de ser valent per començar a definir les coses de 
com les tenim a com les volem. 
Hem de recordar que aquest servei està definit com a un servei públic des del 
2014. 
I, avui s’aproven les bases que pretenen definir que és l’aula de teatre i quins 
deures tenen, tant els alumnes com les famílies, com el professorat; definir molt 
clarament el mètode d’ensenyament que volem i que creiem que és la principal 
força que té l’aula. 
A la nostra ciutat hi ha més de 100 alumnes, per tant, estem molt satisfets de 
poder portar avui a Ple aquest document, i, esperem que s’hagi fet un pas més per 
garantir la continuïtat de l’Aula de Teatre amb tota la seva trajectòria teatral de la 
ciutat, ja que és la base per desenvolupar futures companyies, que ens surtin nous 
actors i actrius i que aquesta salut sigui duradera. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB: 
Nosaltres farem un vot d’abstenció. Ho fem quan hi ha reglaments que s’aproven 
inicialment perquè hi ha un temps d’exposició pública en la qual podem fer 
al·legacions i aportacions; ens el volem revisar en detall, sobretot, perquè és un 
servei essencial de Banyoles. S’ha de fer ben fet perquè duri molt temps i continuï 
mimant tot el sector cultural al qual fa referència. 
Per tant, ens abstindrem per revisar-lo millor i per si podem fer alguna aportació 
fer-la còmodament. 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
Nosaltres votarem a favor d’aquest reglament, però, ens agradaria deixant de 
banda el període d’exposició pública que es pugui modificar al llarg dels anys, surti 
el que surti. 
Esperem que sigui així ja que a vegades queden enrocats allà mateix i costa que es 
modifiquin. Per tant, fem aquest prec. 
 
Resposta del Sr. Jordi Congost: 
Hem d’entendre que un reglament és una eina canviant, per tant, s’anirà adaptant 
d’acord amb les funcions i les dinàmiques que es vagin produint en la mateixa Aula 
de Teatre. 
 
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
El nostre vot també serà favorable. Ens sembla que és un reglament que contempla 
d’una manera exhaustiva drets, deures, obligacions, organització, etc. 
De totes maneres voldria fer un aclariment; he tingut dubtes a l’hora d’interpretar 
l’equip directiu per qui estava format. Parla de professors, però, no queda clar si és 
un professor de cada nivell, és a dir, que l’organigrama no m’ha quedat prou clar. 
En tot cas, pel que fa a la resta ens sembla molt positiu ja que és un pas endavant 
per consolidar aquesta Aula de Teatre. 
 
Resposta del Sr. Jordi Bosch: 
Recullo el suggeriment. En tot cas, revisarem l’organigrama per si hi ha alguna cosa 
que no hagi quedat ben explicitada o que hagi pogut quedar pendent. 
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Sra. Roser Masgrau: 
Més que res ho dic en el sentit que l’equip directiu és bàsic que hi sigui i, a més, 
que sigui un equip ben cohesionat. Per tant, estaria bé poder aclarir aquest 
concepte. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial del Reglament de Règim Intern del 
servei públic municipal de l’Aula de Teatre de Banyoles, essent la votació de 15 vots 
a favor (grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i CUP) i 1 
abstenció (grup municipal: ICV-IdB). 
  
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
3.1.- Modificació puntual del Pacte de condicions del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Banyoles. 
Vist que el Pacte de Condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament, 
en el seu Capítol VII, article 49, referent a la Policia local, regula la distribució dels 
dies festius previstos en el calendari laboral, als efectes dels quadrants de servei i 
torns de treball, així com la compensació d’aquest, de la següent manera: 
 
“Article 49. 
4t.Distribucio dels dies festius previstos en el calendari laboral. Atès que l’especificitat del 
servei policial no permet gaudir dels dies festius previstos en el calendari laboral com a tals, 
es compensarà els membres de la Policia local amb el pagament dels dies treballats A preu 
d’hora extra festiva, la fórmula per tractar aquesta dies serà la següent: 
La meitat dels dies es treballaran i l’altra meitat es farà de festiu coincidint amb el propi dia 
festiu; és a dir, un 50% de la plantilla treballarà i l’altra 50% farà festa procurant a final 
d’any que tothom hagi treballat el mateix nombre de dies i hagi gaudit del mateix nombre de 
festes. En el cas que un festiu oficial coincideixi amb el festiu setmanals fix de l’agent, aquest 
últim es traslladarà a un altre dia dins de la mateixa setmana.” 
  
Vista l’acta de la Mesa General de negociació del Pacte de condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles, de data 11 d’abril de 2017, en la 
qual es va acordar el següent: 
“Modificar el punt 4t de l’article 49 del Pacte de condicions de treball del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Banyoles, referent al règim de quadrants de servei en 
el sentit següent: 
 
“4t.Distribució dels dies festius previstos en el calendari laboral: 

4.1. El dia festiu de nit atesa l’especial dedicació horària de feina i el nivell 
d’incidències durant el torn de nit, s’estableix que el dia festiu de nit serà la vigília del 
dia festiu previst en el calendari oficial en l’horari de 22:00h a les 06:00h. 
4.2 El dia festiu de nit (vigília del dia festiu amb l’horari de 22:00h a les 06:00h) serà 
retribuït o compensat com a hores extres festives nocturnes tal com recull l’article 52 
del pacte de condicions. 
4.3.El dia festiu dia (dia festiu de les 06:00 a les 22:00)serà retribuït o compensat 
com a hores extres festives tal com recull l’article 52 del pacte de condicions. 
4.4. En relació a la possibilitat dels policies de compensar amb hores i no amb el 
cobrament dels dies festius previstos en el calendari  laboral, per tal que el seu 
gaudiment no afecti al servei de la policia local i pugui ser millor gestionat, es farà de 
la següent manera: 
a. Hi ha d’haver l’autorització prèvia al seu gaudiment per part del responsable de 

la coordinació de serveis, i sempre compensant en el mateix quadrant de servei o 
extraordinàriament en el següent quadrant. 



 

 8

b. Preferentment, per garantir de la millor forma la gestió d’aquest dies, el seu 
gaudiment de festa s’haurà de fer en dies sencers. No en períodes inferiors a una 
jornada de treball 

c. El responsable de la Coordinació de serveis podrà modificar les directrius de 
compensació establertes en aquest acord, atenent a la logística del moment per 
tal de millorar i garantir el servei durant el període de l’any que així s’estimi 
oportú.” 

 
Vist que els articles 36 i 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, disposen  
que les matèries referides a calendari laboral, horaris, vacances i permisos  seran 
objecte de negociació amb els representants dels treballadors de la Corporació. 
Realitzada la negociació d’aquest temes en Mesa general de negociació de 
l’Ajuntament de Banyoles, en la qual s’acorda la compensació dels dies festius 
previstos en calendari laboral als membres de la policia local de Banyoles. 
Vist que l’article 38 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic disposa que en el si de les 
meses de negociació corresponents, les administracions públiques podran concertar 
pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades, per 
a la determinació de les condicions de treball dels funcionaris de les esmentades 
administracions.  
Tanmateix per a la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació 
expressa i formal pel Ple de la Corporació. 
Vist que hi ha crèdit suficient i adequat per fer  front a la major despesa que suposa 
aquest acord que s’estima en aproximadament uns 2.100,00€ anuals.  
Vist l’informe del Servei de Recursos Humans núm.2017.1195, de 18 d’abril de 
2017. 
Per tot l’exposat es proposa a la comissió: 
Primer.- Aprovar la modificació puntual del punt 4t de l’article 49 del Pacte de 
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles 2004-
2007; aprovat pel Ple de la Corporació de data 20 d’agost de 2004, publicat en el 
DOGC núm. 4271, de 30/11/2004, i amb vigència prorrogada d’acord amb l’article 
4 del mateix, segons el text que consta transcrit a la part expositiva de la present 
proposta.  
Segon.- Tramitar la publicació de la modificació puntual del conveni per l’aplicatiu 
de registre telemàtic de convenis REGCOM del Ministeri de Treball i Seguretat 
social, d’acord amb el Reial Decret 713/2010 de 28 de maig de registre electrònic 
de convenis. 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Junta de personal funcionari i al Comitè 
d’empresa de l’Ajuntament de Banyoles. 
 
Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental: 
Aquest punt proposa la modificació del conveni amb el treballador. És un punt que 
només afecta al cos de la Policia Local, i, és per anar fent les coses cada vegada 
millor. 
Hi havia una interpretació en l’article 49 en el 4t. punt en què ara proposem 
aquesta modificació perquè es clarifiqui tal i com ha de ser. 
Per tant, queda molt clar quins seran els dies festius i quan treballarà el cos de la 
Policia Local, és a dir, que la vigília del dia festiu és quan es treballarà. Fa uns anys  
hi va haver alguna disconformitat amb això, per tant, ara queden molt clars els 14 
dies festius i que la vigília de festiu seran els dies que es pagaran. Es pagarà a 
partir de preu/hora extra festiva nocturna. 
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Aquest és el concepte que introduint i que serà de les 10 de la nit a les 6 del matí, 
la vigília d’un festiu. Això suposarà un increment en el Pressupost d’uns 2.000,00  
2.100,00 euros. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB: 
Només per matisar una cosa que ha dit i que per qui ens escolti no ens mal 
entengui: la Policia Local treballa 365 dies l’any, 24 hores. Pel que s’ha dit sembla 
que hi hagi dies que no es treballa, en tot cas, es matisen les condicions laborals 
festives i no festives. Per tant, que quedi clar això, que treballen 365 dies, l’any 24 
hores. 
 
Rèplica del Sr. Jordi Congost: 
Com que era tan obvi per això no ho he dit. En tot cas, ha estat bé fer l’aclariment. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Modificació puntual del Pacte de 
condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles, essent la votació de 
14 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-
IdB) i 2 abstencions (grup municipal: CUP). 
  
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES: 
 
Intervencions: 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB: 
Tinc 4 preguntes per fer i una d’elles és una reflexió.  
Primer de tot. Ahir va ser Sant Jordi, abans els llibreters ens enviava una carta 
dient que els partits politics havien d’evitar vendre llibres nous, però, amb el temps 
ho hem anat matisant i cadascú ven els llibres de la seva temàtica. Però, ahir em 
vaig quedar preocupat perquè a les entrades i sortides de Banyoles hi havia 
parades de roses de venda ambulant. Una competència directa amb el gremi dels 
floristes de Banyoles.  
Entenc que hi ha d’haver associacions i entitats que venguin roses i que ho fan per 
una bona causa, però, d’altres fan competència deslleial. No sé si es varen prendre 
mesures ahir, en tot cas, demano que es tingui en compte per a pròxims Sant Jordi  
perquè això fa mal al nostre comerç de botigues de flors. 
 
En segon lloc. No se si hi ha hagut un problema de traslladar les dades o d’explicar-
les, però, el dia 20 d’abril surt una notícia que Banyoles té 32 pisos de lloguer social 
i el dia 3 de gener vostès varen dir que en tenien 27. I, ara surt la notícia que 
s’incorporen 7 pisos nous, per tant, que n’hi hauria d’haver 34; això vol dir que  
n’hi ha 2 que s’haurien perdut pel camí, els compten diferent o és que aquests 2 
consten en una altra categoria. 
 
En tercer lloc.  Des d’Iniciativa ens preocupa la notícia que ha sortit referent als 
pressupostos de la Generalitat sobre la Biblioteca de Banyoles. 
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Hi ha una partida per a la Biblioteca de Banyoles que és oberta segons la 
disponibilitat econòmica que tingui la Generalitat en aquell moment. És allò de “fem 
veure que la posem i si la necessitem veurem com ho fem per pagar”. 
Per tant, quins plans tenen vostès si és que hi ha plans per desenvolupar aquesta 
biblioteca o quin és el calendari que tenen pensat seguir referent a la Biblioteca de 
Banyoles. 
 
I, en quart lloc. Sobre el tema relacionat amb el passadís o el pont de Can Puig. 
Ara ens trobem que hem facilitat un nou camí per anar a Can Puig, però, que no 
està connectat, per exemple, el Carrer Orient. Tenim un problema amb el Carrer 
Orient. En tot cas, ja saben que aquesta és una obsessió d’aquest Regidor i que en 
l’anterior legislatura ja ho vaig exposar en diferents ocasions. 
Ara s’ha obert un camí al Sota Monestir que va directe a Can Puig, però, pot passar 
que augmentin les persones que el facin servir, i, això vol dir que el perill es pot 
incrementar. Després, hi ha un tram que ja està arreglat, hi ha un altre tram que 
és difícil d’arreglar perquè s’hauria de tirar part del mur del Monestir o enderrocar 
algun edifici, que no pot ser, per ser edificis catalogats; i, al mig hi ha un camí de 
terra que si s’hi pogués fer una vorera podria ser compartida per vianants i 
bicicletes que no és la millor opció, però, provisionalment solucionaria el problema. 
També hi ha el problema de connectar el pont amb l’escola; es podria marcar per 
on han de passar per anar a l’escola pintant un pas de zebra. I, per últim mirant 
més amunt aquest passeig s’atura. Precisament, per posar un exemple, hi ha una 
persona que viu en aquell sector de cases que té una discapacitat i fa servir una 
cadira de rodes motoritzada, i que ha d’anar per la carrereta, per això els dic que 
és complicat.  
En tot cas, els puc mostrar un gràfic d’Iniciativa amb les propostes a què ens 
referim. 
Per tant, els proposem que intentin trobar una solució urgent al Carrer Orient i a 
marcar aquesta connexió amb Can Puig millorant aquest passeig que volta la Riera 
Canaleta.  
 
Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental: 
En relació a la venda ambulant de roses; ahir mateix al matí la Caporal de la Policia 
Local de l’Ajuntament ens va venir a trobar a la Plaça Major per dir-nos que havia 
detectat aquesta venda ambulant de roses, tant a la zona nord com a la zona sud. 
I, ens va demanar quines indicacions li donàvem. 
Nosaltres varem ser molt clars i taxatius. Ens va dir que no tenien autorització i la 
mateixa Caporal va anar a convidar-los a què deixessin de vendre roses i que 
marxessin. Varen marxar, però, quan vaig passar jo mateix a la tarda hi tornaven a 
ser. Em consta que una patrulla de la Policia Local va anar a donar-los el mateix 
missatge, però, al vespre hi tornaven a ser les mateixes persones. 
Per tant, la pregunta de si varem actuar, doncs, sí, i a més varem ser molt clars  
amb el missatge. 
 
Referent als pisos. Aquests 2 pisos que –ballen- són d’una entitat bancària que 
varem donar per suposat que els incorporàvem el mes de gener i no els hem pogut 
incorporar fins ara. Ara, s’han fet 4 pisos, del Carrer Orfes més 1 de Cal General, 
són 5 pisos tots ells per la mesa d’emergència. I, aquests 2 pisos que ja els teníem 
no hi hem pogut posat dues famílies fins fa poc. 
Aquí hi ha el decalatge d’aquests 2 pisos. 
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I, sobre el tema de la Biblioteca de Banyoles. Abans de fer un projecte ens hem de 
definir en l’espai. Aquest és el -cavall de batalla- que tenim. 
De fet, no sé fins quin punt és agosarat dir que a finals de maig, primers de juny,  
evidentment, parlant amb vostès, podrem posar-nos d’acord amb l’espai on va la 
biblioteca.   
Avui mateix, despatxant aquest tema amb l’Alcalde, tenim dues propostes molt 
fermes i viables per fer l’execució per comentar-les i que, segurament, ens 
posaríem d’acord perquè són espais que ja n’hem anat parlant. Per tant, que en 
breu els reunirem per debatre i definir amb exactitud en quin lloc va la biblioteca. 
I, abans de l’estiu hem de prendre la decisió per començar a fer la redacció del 
projecte i que continuï tot el procés, tant de redacció com d’execució. 
 
I, fent referència a la connectivitat amb el pont o el passadís amb Can Puig. Ara ens 
falta connectar-ho ja que no es pot fer tot de cop. 
De totes maneres, he de dir que aquest espai és clau per poder treure la gent que 
ve del centre de Banyoles del Camí Fondo. 
 
Resposta del Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme i 
Activitats: 
Parlant del Carrer Orient; aquest carrer ens l’hem estat mirant amb l’enginyer 
municipal, però, és complicat fer el que proposa vostè. La intenció hi és però el cost 
és molt elevat perquè s’hauria de guanyar espai sobre les hortes fent-hi una  
plataforma penjant fins la baixa per falta d’espai. Aquesta seria la solució. Això pel 
que fa al Carrer Orient. 
Llavors, per connectar la passarel·la de Canaleta amb la pujada cap a l’escola, 
tenim un pressupost per asfaltar la banda esquerra per la gent que va a peu o amb 
bicicleta i que per donar continuïtat a tot que hi hagi una plataforma elevada fins 
agafar el pas de vianant que hi ha. 
I, finalment, per connectar amb els pisos del Carrer Orfes fins a Can Roca, també 
ens ho hem estat mirant però es complicat perquè hi ha un salt d’aigua; en tot cas,  
es podria agafar el camí de sauló que hi ha, però, de tot això estem pendent del 
Projecte de Vies Verdes que ha de venir de la Diputació de Girona. 
 
Sr. Joan Luengo: 
-El que vull dir és que, suposo que la venda ambulant sense permís deu està 
penalitzada en aquest Ajuntament, per tant, que s’hauria de complir amb el 
reglament si hi és, i, si no el tenim ja es podria fer -demà mateix al matí- per tenir 
eines per al pròxim any. 
-Entenc que amb el tema d’habitatge social en el mes de gener no n’hi havia 27 
sinó 25. 
-Amb el tema de l’espai de la biblioteca totalment d’acord. 
-El tema del carrer Orient. Vostès creen una solució però també creen un problema.  
No volen que al Camí Fondo hi passin les bicicletes que van a l’Institut i posen el 
problema al Sota Monestir. En tot cas, aquella -L- que hi ha entre darrere el 
Monestir i la baixada hi busquin una solució, com posar-hi pilones que delimitin 
l’espai entre els cotxes i els vianants i que donin seguretat. Si no poden fer-hi una  
vorera hi posin pilones per minimitzar el risc. 
 
Rèplica del Sr. Jordi Congost:       
Sr. Luengo, atendrem les seves peticions; sobre la venda ambulant mirarem en 
aquest sentit el document. Entenc que hauria d’estar fet i reglamentat i prendrem 
les mesures oportunes de cares a endavant. 
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Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
Revisant els Decrets d’Alcaldia hem trobat un decret que afecta a la contaminació 
lumínica al Front d’Estany, concretament a la Riba de l’Estany de Banyoles; i els 
volem fer un prec que ja l’hem fet alguna vegada en Plens anteriors. 
O sigui que, “qualsevol afectació que es faci al bé comunal ens agradaria que se’ns 
informés prèviament per poder valorar si aquesta modificació pot ser correcta o si 
la podem valorar positivament”; perquè, a la Riba de l’Estany hi ha hagut un canvi 
de tipificació a la zona del Club Natació Banyoles i als dels Bans Vells. 
El prec aniria en què, si hi ha modificacions en aquesta zona de la Riba del bé 
comunal se’ns informi per valorar-ho i no trobar-nos-ho de cop. 
Aquest Decret d’Alcaldia núm. 2017.1241 proposa una modificació de zonificació del 
mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya; de quantitats de 
llums,  evidentment, a la Riba de l’Estany i també a l’equipament del Cementiri 
Municipal.  Però nosaltres ens volem referir a la Riba de l’Estany.   
 
Sr. Jordi Congost: 
En aquest sentit, nosaltres revisarem aquest concepte de tipificació, i, els 
informarem i en donarem resposta en el pròxim plenari d’aquest Decret d’Alcaldia . 
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
Referent a l’Escola Camins, sabem han demanat una millora en els accessos i de 
posar-hi un supervisor a les hores d’entrada i sortida; volem saber si s’ha fet 
alguna acció per solucionar això. 
 
Fent referència a la supervisió dels Decrets d’Alcaldia, hem vist que hi ha moltes 
sancions respecte a la tinença d’animals domèstics. Nosaltres volem fer un prec 
perquè, més enllà de les sancions, s’hauria de trobar un espai adequat per un parc 
caní ja que comença a ser una urgència. 
 
I valorant, que aquests dies de setmana santa ha augmentat molt el nombre de  
persones que fan picnic a l’entorn de l’Estany, en zones que no estan permeses,  
fem un prec perquè es duguin a terme mesures de prevenció per evitar-ho ja que  
hem de suposar que anirà a més. 
 
Sra. Ester Busquets Fernández, Regidoria Delegada d’Educació: 
En relació a l’Escola Camins.  L’AMPA ens va passar un escrit; i, ens varem reunir 
conjuntament amb el Regidor de Via Pública, l’AMPA i la Direcció i l’acord que tenim 
ara és que l’AMPA i la direcció del centre ens passaran unes propostes de millora. 
Llavors, posteriorment, nosaltres ho passarem als tècnics perquè puguin analitzar si 
és viable o no. 
 
Sr. Jordi Congost: 
En relació a les sancions de tinença d’animals. Jo mateix aquest mes he pogut 
comprovar com se’n posen moltes de sancions. Vostè ho lliga amb la inversió per 
aquest any del parc caní. Però, per a aquest parc caní s’ha hagut de demanar 
permís a Patrimoni i ara ens vindrà la resolució definitiva.  
Està previst ubicar-lo en un espai proper al Parc de la Draga, no dins del mateix 
parc. El que passa que la reflexió que faig en -veu alta- és que dubtem que això 
ens alliberi de posar sancions a les persones, tot i que s’ha de dir que les persones 
que tenen sensibilitat en aquest aspecte són les que l’utilitzaran. 
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Per tant, haurem d’anar veien quan estigui ubicat si ens baixen les sancions per a 
la tinença d’animals la qual cosa la poso en dubte. 
 
Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor delegat de Via Pública: 
Quant a la zona de picnic suposo que es refereix a la zona de l’Estany. Nosaltres 
des de l’Ajuntament, la Policia Local, vigila tota la zona habilitada, al costat del 
Pavelló; el que passa que a vegades ve gent de fora que no ho respecta massa i fa 
picnic a d’altres llocs. 
De fet, quan la Policia Local veu alguna cosa que no sigui normal se’ls avisa i 
s’aplica l’ordenança. Però, clar, no sempre es veu a tothom; en tot cas si algú veu 
alguna cosa ho pot dir a la Policia Local i s’actuarà ràpidament. I, per part nostre 
sempre apliquem les ordenances procurant que això no passi. 
 
Rèplica del Sr. Jordi Congost: 
Només per reforçar el seu missatge. He de dir que els últims 2, 3 anys ve més gent 
a Banyoles i més gent que fa picnic, per tant, no ens costa res com a equip de 
govern reforçar el missatge que vostè ens demana, Sr. Casadevall, de parlar amb 
la Policia Local i que estigui més atenta en aquest aspecte; i així ho farem. 
 
Sr. Xavier Bosch Pujol, Regidor del grup municipal de Junts per Banyoles: 
Són dos precs. Un fa referència al parc infantil de la Plaça Miquel Boix, en la zona 
Servites. És un dels parcs més concorreguts de la ciutat per la proximitat amb 
l’Escola de la Vila, principalment per la tarda que hi van els pares juntament amb  
la seva mainada. 
Els pares i les mares ens han fet arribar una proposta. Que, s’estudiï la possibilitat 
de tancar tota aquella zona verda per dues raons principals: la primera, per la 
perillositat del seu entorn de vehicles que hi circulen, i, la segona perquè els gossos 
no entrin en aquest espai ja que hi fan les seves necessitats i és on hi juguen la 
mainada. 
Nosaltres sabem que volen fer una recollida de firmes, en tot cas, nosaltres els 
avancem aquesta petició. 
 
El segon prec fa referència al Front d’Estany. No és cap novetat que el nostre grup 
demani que sigui per a vianants.  El que els demanem és que es faci una prova 
pilot durant el mes d’agost prohibint-hi la circulació de vehicles. 
Ja l’any passat el grup de la CUP ho vam demanar, però, crec que se’ns va dir que 
havia estat massa precipitat. Per tant, ara ho diem en temps perquè puguin valorar 
aquesta proposta d’una manera més correcta. 
Per a nosaltres seria idoni que aquesta prohibició es concretés en el tram que va 
des de l’Hotel Mirallac fins al Carrer de la Barca; d’aquesta manera aquest seria 
l’enllaç que ha de portar als visitants des de l’Estany fins al centre de la Ciutat. 
Però, com que volem que aquest prec tiri endavant, ho volem posar fàcil, i, només 
els demanem com a prova pilot tallar la circulació de l’Hotel Mirallac fins l’Oficina de 
Turisme, entre d’altres motius per problemes de vialitat ja que hi ha el Carrer 
Sardana paral·lel amb el seu retorn cap a l’Estany i perquè hi ha més de 60 places  
d’aparcament que es veurien afectades. 
 
També els volem recordar que encara falten per col·locar els plafons informatius, 
els  armaris, dels controls dels recs i els de l’entrada del Carrer de la Barca ja que 
vostès s’hi havien compromès. 
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Sra. Susanna Cros Bahí, Regidora del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
Vull fer una pregunta sobre el Rec de la Figuera d’en Xo, entre el Camí de l’Horta i 
el Carrer Llibertat. Sobre aquests temes nosaltres ja varem enviar aquesta 
informació. 
Avui hem vist que hi estaven fent manteniment. Nosaltres volem saber com està 
pensat fer l’acabat perquè s’hi ha posat una plataforma, per tant, si hi haurà una 
barana amb uns elements de fusta o també si hi haurà un pavimentat de sauló.  I, 
d’altra banda, saber si després d’aquestes intervencions s’hi podrà passar. Com 
també, saber, si ho teniu previst en algun altre tram de rec en d’altres zones de 
Banyoles. 
 
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
Com a últim prec.  És en relació al Rally Costa Brava de cotxes clàssics que varem 
tenir fa pocs dies a Banyoles. Primer de tot celebrem la diversificació de proves 
esportives ja que el nostre grup ha estat crític en què sempre es practiquen els 
mateixos esports a la ciutat, per tant, que n’arribin de nous per a nosaltres és un 
motiu per estar contents. 
També, celebrem, com els hem demanat en diverses proves esportives que tinguin 
connexió amb el Centre de la Ciutat. Això és interessant tot i que ens han dit que 
tècnicament no és possible, però, és molt important que les proves connectin 
l’Estany amb la Ciutat per tot el que pot suposar pel turisme. 
En aquest cas, després de dir-vos coses positives, ve un –però-, i després venen les 
queixes. Utilitzar la Plaça Major, divendres, a la tarda, no va ser la millor opció. Es 
pot entendre, era la primera vegada i s’havia de provar, perquè la Plaça Major és 
un entorn del Patrimoni de la Ciutat prou emblemàtic i important com per fer-lo 
lluir. Però, posar aquell volum de cotxes en unes hores amb molta gent i amb les 
taules dels bars plenes tot plegat va quedar molt massificat; s’hauria de pensar en 
una ubicació que permetés la circulació dels vehicles amb més fluïdesa i més amplia  
per si tenen que fer alguna assistència als vehicles, tal i com va passar. 
De fet, la primera fase a la Plaça de les Rodes que era un control de temps tinc 
entès que va funcionar millor. 
Aquest és el prec o suggeriment en positiu de cares a properes edicions. 
 
Rèplica de la Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de 
Junts per Banyoles:  
Vull afegir, la utilització de la llengua perquè a la Plaça Major se sentien totes les 
crides i la megafonia que parlaven en castellà. Això ho hem de vigilar una mica 
perquè el català és la nostra llengua i l’hem de preservar. 
 
Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental: 
En relació al Rally Costa Brava ha estat plantejat des d’un punt de vista de 
dinamització del Centre de la Ciutat perquè, com ha dit vostè, en les proves 
esportives costa que arribem al centre; i, connectar la Plaça de les Rodes i la Plaça 
Major, organitzativament, va ser una decisió molt ben pressa. Varem planificar,  
precisament, que a la Plaça Major que no hi entressin tots els 86 cotxes que hi 
havia de cop sinó que n’hi haguessin 60 i que després de sortir aquests entressin 
els altres cotxes. Tot i això, ens va sorprendre el volum de gent que hi havia a la 
plaça. Es va veure excessivament atapeïda, per tant, segurament de cares a un 
proper any si ho repetim ho farem diferent. 
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El mateix divendres nosaltres varem fer-ne una lectura sobretot constructiva per  
intentar millorar tot el que es pugui. 
Fent referència a la megafonia m’ha sorprès el comentari perquè l’estona que hi 
vaig ser jo ho va fer en català; va ser l’estona de les 18,50 a les 19,25 hores... 
 
Sra. Roser Masgrau: 
Devia ser un substitut. Jo hi vaig ser de les 19,30 a 21,50 hores. Des de la 
megafonia es va fer servir un moment el català i es va veure que era una llengua 
que el locutor no dominava amb facilitat... 
 
Sr. Jordi Congost: 
No li dic que no. Devien canviar de persona perquè quan hi érem nosaltres el català 
que feien servir no era de l’Empordà... 
 
Sra. Roser Masgrau: 
I no era cap al final perquè hi havia molt volum de cotxes, fins i tot, hi havia cotxes 
que perdien la paciència i creuaven transversalment pel mig de la plaça. Això 
donava una sensació de caos bastant notable... 
 
Sr. Jordi Congost: 
Això queda clar. Aquesta lectura l’hem feta i segur que ho hem de millorar de cares 
a l’any vinent. 
 
Sobre el Front d’Estany. És la tercera vegada que surt en aquest plenari, és un 
tema que interessa i és una demanda reiterada. 
Nosaltres ens mantenim amb els comentaris que hem anat fent. En cap cas vaig 
parlar de precipitació sinó que abans de prendre una decisió hem de tenir clar el 
disseny, l’estètica, el funcionament i sobretot com donem resposta a les bosses 
d’aparcament. Hi ha molta gent que es queda sense places d’aparcament. Perquè 
entre el Pg. Mn. Constans i l’Hotel Mirallac hi ha 32 places d’aparcament i 43 girant 
cap al Carrer de la Barca. Per tant, perdre en ple mes d’agost places d’aparcament 
com a equip de govern donar resposta en un altre espai, això no ho farem. 
 
Tot i que no neguem que de cares a un futur, a mig termini, amb el debat del 
POUM que hem de fer una revisió del funcionament del Front d’Estany tots els 
grups, i, que segurament ens hi trobarem tots quatre, ho puguem fer; però, ara 
prendre una decisió sense estar reflexionada ni estant-ne convençuts no ho farem. 
Vull ser el màxim de clar en aquest sentit.  
 
El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Medi Ambient i Batlle d’Aigües: 
Anem per parts, saben que pel manteniment hi ha la brigada de recs i que 
normalment, si no hi ha res extraordinari, els dijous es corren tots els recs per fer-
hi la neteja juntament amb les reixes; i, periòdicament es van fent els controls de 
vegetació. 
En aquest tram, concretament, tocant a Cal General, i degut a una necessitat 
estructural hi havia una zona que s’estava esllavissant i s’hi havia de donar una 
solució immediata.  Això ens ha servit per fer una prova per veure si solucionava el 
problema i poder-lo aplicar a d’altres llocs, i, no per primera vegada, perquè al Rec 
Major, per exemple, s’hi han fet més actuacions amb formigó, però, sí en aquestes 
zones properes al Front d’Estany. 
La intenció és no fer-hi res més tret del manteniment ordinari. Si s’hi ha fixat hi ha 
un cartell que diu que és un camí per l’ús del manteniment i de neteja. Això respon 
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a la seva segona pregunta de si hi posaríem baranes; o sigui, no tanquem els 
camins que hi ha al costat dels recs ja que són camins de pas de sempre, però, no 
han de ser els llocs habituals de pas. Per tant, volem evitar l’afluència de pas en 
aquests camins perquè, apart que són camins amagats, no són precisament 
agradables de passar-hi sinó que n’hi ha de molt millor. 
Per tant, aquests cartells els trobaran en diversos llocs. Però, he de dir que si hem 
de posar baranes a tots els recs de Banyoles, la imatge que tindríem seria una 
imatge molt lluny del que volem i que segur que ho compartim De fet aquest és el 
planteig que faig juntament amb l’equip de govern. 
 
Rèplica de la Sra. Susanna Cros: 
Jo només he preguntat de quina manera tenien previst fer els acabats en aquella 
zona perquè he vist que hi treballaven. De fet, nosaltres no pretenem que es posin 
baranes als recs; jo penso que està molt bé que s’arreglin i que s’hi pugui passar, 
això és el que considerem el nostre grup municipal perquè són camins alternatius 
en els que no hi ha vehicles de via rodada. 
Per tant, tot el contrari, que és molt interessant poder-hi passar tot i que s’ha de 
tenir en compte que és espai natural i que s’ha de guardar aquest equilibri. 
 
Resposta del Sr. Jordi Bosch: 
Per això no es tanquen, perquè considerem que són camins que han de quedar 
oberts, però, sí donar l’alerta que no són camins de pas habituals. 
També hi ha un tram del Rec d’en Teixidó, allà a l’Escola de la Draga, en què estem 
mirant com arreglament tota aquella zona perquè està molt degradada. Estem 
mirant si apliquem les mateixos solucions o n’apliquem d’altres. 
 
Resposta del Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme i 
Activitats: 
M’agradaria afegir alguna cosa. Aquesta tarda hem estat reunits amb l’equip 
redactor del POUM i amb els assessors del Pla de Recs, i, una de les coses que hem 
tractat és aquesta vialitat tradicional que tenim de passar pels corriols i per les 
dreceres dels recs de Banyoles. 
Ara volem intentar canviar la tipologia d’aquesta vialitat; que no sigui ben bé una 
via pública. Ho estem –casant-, és a dir, que sigui una vialitat del sistema de recs i  
continuar respectant el dret de pas que hem tingut sempre, i, per no haver 
d’adequar-ho al codi tècnic actual. Perquè, ens trobem que molts corriols d’aquests 
són mig privats, amb ús públic, i no hi podem actuar posant baranes de protecció 
seguint el codi tècnic tenint en compte el perill que podria ocasionar si una persona 
cau, per exemple. Per tant, per si aconseguim trobar una tipologia jurídica que 
permeti mantenir-ho obert sense haver de protegir-ho molt.  
I, avui, precisament, hem tractat aquest tema per intentar poder seguir fent el que 
hem fet sempre i el que vostè demanava en aquest sentit. 
 
Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor delegat de Via Pública: 
Sobre el parc infantil de la Plaça Miquel Boix, en la zona Servites. De fet, ens 
agrada que feu aquesta pregunta perquè, a més, hi ha hagut més d’un veí de la 
zona que ens ho ha fet arribar i també alguns pares i alguns avis. També, fins i tot, 
des del Casal de la Gent Gran ens han fet arribar que la mainada es barreja amb 
els avis que juguen a la pista de petanca i que hi podria haver algun perill per a 
ells. 
Per tant, he de dir que des de la Regidoria de Via Pública ja tenim  pressupostada i 
encarregada una barana i que en breu es col·locarà. Estem parlant d’una barana 
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que es posarà pel costat de l’antiga Fonda Comas i que farà com una –L- perquè  
no puguin anar al Casal de la Gent Gran. 
I, encercar tota la zona pel que fa al tema dels gossos no ho teníem previst, en tot 
cas, hauríem de parlar amb els tècnics a veure què ens aconsellen. Per tant, que 
els tindrem al corrent del que hi podrem fer. 
 
També voldria comentar, si el Sr. Jordi Congost m’ho permet, que sobre els 
planímetres o indicadors de l’Estany ja estan demanats. Avui mateix han estat 
reclamats i ens han assegurat que pel dia 15 de maig estaran aquí, per poder-los 
col·locar en breu. En tot cas, aquesta empresa ens ha dit que estan tardant perquè 
tenen moltes comandes per servir. 
 
 
El Sr. Alcalde Accidental  dóna aquesta sessió plenària per acabada. I els recorda 
que el dia 29 de maig serà el proper Ple Ordinari. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent 2/4 de 
9 del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 
constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde Accidental,       El Secretari, 
 
 


