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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 
DE FEBRER DE 2017 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent ¼ de 8 del vespre del dia 27 de febrer 
de 2017, es reuneix el Ple, en sessió ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. 
Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Jordi 
Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch 
Batlle i Joana Vilà Brugué i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert Tubert 
Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, Susanna 
Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, Alexandra 
Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde  dóna la bona tarda-vespre a tots i a totes i els diu: anem a 
començar aquesta sessió plenària del dia d’avui i que correspon al mes de febrer. 
 
 
L’Alcalde - President  obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
PRESIDENCIA 
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 30 de gener 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 30 de gener de 2017 
ordinari. 
 
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del 16 de 
gener al 17 de febrer de 2017. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions 
d’Alcaldia que corresponen del núm. 2017.104, del 16 de gener de 2017, al núm. 
2017.535, del 17 de febrer de 2017. 
 
Intervencions. 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
És sobre un Decret d’Alcaldia, el número 2017.130, que parla d’un contenciós 
administratiu per part d’Aglomerats Girona SA.  A veure si ens podeu explicar una 
mica de què es tracta. 
 
Sr. Alcalde: 
Respecte aquest contenciós d’Aglomerats Girona SA, se’n donarà compte en el Ple 
quan tinguem tota la documentació.  De fet, és un contenciós que no s’ha arribat a 
interposar.  A Aglomerats Girona SA se’ls va comunicar d’inici que eren els 
adjudicataris de la comissaria.  Es va demanar que es revisés tot el tema del plec; 
llavors, ells no va varen quedar adjudicataris i varen posar una demanda de la qual 
han desistit.  Per tant, no té cap efecte. 
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Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
El tema que m’ha sobtat és el tema dels vehicles que tenen més de 25 anys. En 
aquest tema vaig ser molt incisiva durant molt de temps, i, finalment amb les 
modificacions de les Ordenances Fiscals es va modificar, però, he vist que continua 
aplicant-se una exempció del 100% amb l’excepció de dos o tres casos que s’hi 
aplica l’exempció del 50%; suposo que deu ser un error perquè no hi ha un criteri 
cronològic sinó que són d’una manera o d’una altra, aleatòriament. 
 
Sr. Alcalde: 
No, no és cap error. Quan ho he detectat amb la signatura, perquè els Decrets 
d’Alcaldia els repasso tots cada dia, i he vist el que comenta he mirat l’expedient 
que s’acompanya en el decret, d’inici.  Si s’hi fixa els que són d’un 100% són temes 
de discapacitats i d’altres són instàncies amb registre d’entrada del mes de 
novembre o  desembre 2016, les entrades del 2017 ja inclouen la bonificació del 
50%. 
Per tant, si vostè ho comprova veurà que les que són el 100% són entrades el 2016 
i les que són el 50% són entrades el 2017, perquè les Ordenances Fiscals són 
vigents des de l’1 de gener del 2017. 
Per això que, el que ha comentat vostè com que jo també ho he vist he repassat 
totes les instàncies. 
 
Sra. Roser Masgrau: 
De totes maneres encara que ho sol·licitin l’any 2016 l’exempció és a partir de l’any 
2017. 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
No, perquè l’Ordenança Fiscal diu que aquelles peticions de cotxes que compleixin a 
partir del 2017 els 25 anys tenen l’exempció del 50%, i, les peticions que hagin 
entrat en el registre d’entrades abans del 31 de desembre del 2016 és el 100%. 
Això és el que vostè ha observat i que també ho he vist jo mateix, per això li puc 
dir ara mateix, sinó hauria de comprovar-ho. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
1.3.- Donar compte de la comunicació al MINHAP del 4t. trimestre 2016 
d'execució pressupostària. 
Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix 
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per 
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
Atès que la informació del 4t. trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici de 
2016 de l’Ajuntament de Banyoles i del Pressupost del Consorci de l’Estany, com a 
ens dependent d’aquest Ajuntament, ha estat tramesa amb data 31 de gener de 
2017. 
Es proposa: 
Donar compte de l’Informe d’Avaluació del compliment dels objectius contemplats a 
la Llei Orgànica 2/2012, del qual es dedueix que la informació del 4t. trimestre de 
2016 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany: 

• Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
• Compleix amb la Regla de la Despesa. 
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El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.4.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de 
pròrroga del contracte, mitjançant concessió administrativa, de la gestió 
del servei públic de neteja viària del municipi de Banyoles. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària celebrada el dia 6 de febrer de 2017, ha adoptat, entre d’altres, l’acord 
que a continuació es transcriu: 

“Vist l’escrit presentat, en data 16 de gener de 2017 i RGE núm. 524, pel Sr. EVP, en 
representació de l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila, S.L., sol·licitant la 
pròrroga del contracte del servei públic de neteja viària. 
Atès que el contracte de la concessió administrativa de la gestió del servei públic de neteja 
viària del municipi de Banyoles formalitzat amb l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals 
Vila, S.L. en data 30 d’abril de 2013, per una durada de 4 anys, finalitza el dia 30 d’abril de 
2017 i que la clàusula 8 del plec de clàusules particulars preveu la pròrroga d’aquest 
contracte, de forma expressa, per períodes anuals fins a un màxim de 2 anys més. 
Vist l’informe núm. 2017.207 emès en data 19 de gener de 2017 pel Tècnic de Medi ambient 
i serveis públics informant favorablement la pròrroga del contracte, per un any,  motivada 
per la gestió satisfactòria del servei públic de neteja viària del municipi de Banyoles per part 
del contractista. 
Vist que existeix crèdit suficient i adequat a la partida pressupostària 2017/31.16300.22799 
“Neteja viària. Contr. Prest. servei neteja viària”. 
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 17 de desembre de 2012, adoptà, 
entre d’altres, l’acord de delegar a la Junta de Govern Local la tramitació del procediment 
d’adjudicació, de la formalització i de l’execució del contracte de la concessió administrativa 
de la gestió del servei públic de neteja viària del municipi de Banyoles, 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 de neteja viària del municipi de Banyoles subscrit en data 30 d’abril de 2013 
amb l’empresa Tractaments i Serveis Ambientals Vila, SL, per un any (des del dia 1 de maig 
de 2017 fins el 31 d’abril de 2018), de conformitat amb el que disposa la clàusula 8 del plec 
de clàusules particulars que regulen el referit contracte. 
Segon. Autoritzar i comprometre la quantitat de 257.677,73 € (IVA inclòs) amb la societat 
mercantil Tractaments i Serveis Ambientals Vila, S.L., corresponent a l’import del contracte 
de la gestió del servei públic de neteja viària del municipi de Banyoles de l’exercici 2017, 
amb càrrec a la partida pressupostària 2017/31.16300.22799 “Neteja viària. Contr. Prest. 
servei neteja viària”. 
Tercer. Traslladar l’acord al Responsable del contracte, a la Intervenció municipal i als 
Serveis de Tresoreria i Gestió Tributària i de Medi Ambient i Via Pública, als efectes 
pertinents. 
Quart. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió ordinària 
que celebri”. 
 
Sr. Alcalde: 
Aquesta és una pròrroga que es podia concedir. Per tant, del que es dóna compte 
és que se’n fa ús d’aquesta prerrogativa i es concedeix aquesta pròrroga. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
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Sr. Alcalde: 
Jo ja els vaig dir a vostès que donaríem compte de dos Decrets d’Alcaldia. Un és, 
“Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2017.604 de la Liquidació del Pressupost 
de l’exercici 2016”, amb l’informe preceptiu de la Intervenció Municipal; i l’altre és, 
“Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2017.605 d’incorporació de romanents 
en el Pressupost de l’exercici 2017”. 
 
1.5.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2017.604 de la Liquidació 
del Pressupost de l’exercici 2016. 
Atès que la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 
2016, ha estat aprovada per aquesta Alcaldia, amb el Decret núm. 2017.604 de 
data 22 de febrer de 2017. 
ES PROPOSA: 
Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament, de l’exercici de 2016, de conformitat amb l’article 191 del RDL 
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 89 i següents del RD 500/1990  de 20 d’abril. 
 
Sr. Pau Comas Balateu, Regidor de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics: 
El Pressupost de la Corporació de l’exercici 2016 s’ha tancat amb un romanent de 
tresoreria positiu d’1.695.969,50 euros; amb una provisió de saldos de dubtós 
cobrament en què en diem la guardiola de 559.298,16 euros. 
Aquest resultat de tancament seria a conseqüència de tres factors: el primer,  la no 
aplicació d’alguns romanents de l’exercici anterior, no tocar el fons de contingència 
de 120.000,00 euros que sempre s’inclou en el Pressupost per a despeses 
imprevistes i el cobrament de les subvencions del FEDER i de la sentència referida a 
la subvenció del Museu Arqueològic. 
Amb aquesta Liquidació de l’exercici 2016 es compleix amb la Regla de la Despesa,  
per tant, podem tancar el Pla Econòmic Financer engegat l’any anterior i, a més,  
compleix amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera que es 
tradueix amb una capacitat de finançament positiu de 438.512,83 euros i amb una 
ràtio d’endeutament molt inferior al que marca la llei. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
1.6.- Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2017.605 d’incorporació de 
romanents en el Pressupost de l’exercici 2017. 
Atès que la incorporació de romanents de crèdits del Pressupost de 2016 ha estat 
aprovada per aquesta Alcaldia, en el Decret núm. 2017.605, de data 22 de febrer 
de 2017. 
ES PROPOSA: 
Donar compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de la modificació de crèdits 
14/2017, per incorporació de romanents de crèdits del Pressupost 2016, de 
conformitat amb els articles 47 i 48 del RDL 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Sr. Pau Comas Balateu, Regidor de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Econòmics: 
Pel que fa a aquest segon Decret d’Alcaldia, d’Incorporació de Romanents, són 
aquells diners que es traspassen d’un any a l’altre. Aquest any el finançament 
afectat és de 460.802,59 euros. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
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Intervenció del Sr. Alcalde: 
Com bé ha dit el Regidor, d’aquests quasi 1.700.000,00 euros que és el tancament 
del Pressupost hi ha 438.500,00 euros de capacitat de finançament que es podrien 
destinar a les inversions financerament sostenibles en el cas que els Pressupostos 
de l’Estat ho diguin o bé que hi hagués alguna qüestió de variació o de deute 
anterior. Alhora, també, hi hauria una ràtio d’endeutament del 46,02%, molt per 
sota del 75%, i, sinó aquests 438.500,00 euros en el cas que no hi haguessin 
inversions financerament sostenibles, s’haurien de tornar crèdits per aquest import. 
He parlat amb el Ministeri, divendres passat, i diuen que en l’elaboració dels 
pressupostos de l’exercici 2017 es contemplen les inversions financerament 
sostenibles, però, com que hi ha la llei general que diu que ha de ser la Llei de 
Pressupostos de l’Estat que digui si es poden fer les inversions financerament 
sostenibles, ens haurem d’esperar a aplicar-los a què hi hagi aprovats els 
Pressupostos de l’Estat. 
Si no s’aprovessin els Pressupostos de l’Estat, l’Estat potser fa un reial decret dient 
si es poden executar aquestes inversions financerament sostenibles. De fet, jo diria 
que amb el sanejament de l’Administració Local tocaria que aquests diners puguin 
anar a les inversions financerament sostenibles.   
I, el que és important és que hi hagi una guardiola de 550.000,00 euros per dubtós 
cobrament d’exercicis tancats. Això és important. 
I, els 1.200.000,00 euros restants, després de parlar-ne, evidentment, en futurs 
Plens haurem de fer les inversions necessàries, començant pels Banys Vells, el parc 
de gossos, etc.; tot allò que estava contemplat en l’anterior Pressupost,  
evidentment, s’haurà de recórrer en aquest. 
En tot cas, d’aquests temes en parlarem quan toqui perquè avui es tracta de donar 
compte d’aquests dos Decrets d’Alcaldia.  
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
2.1.- Aprovació de la delimitació d’àrees de proximitat dels centres del 
municipi de Banyoles que imparteixen l’ensenyament sufragat amb fons 
públics d’educació secundària obligatòria, als efectes del procediment 
d’admissió d’alumnat. 
Vist l’informe núm. 2017.476, de 16 de febrer d’enguany emès per ARB, Tècnica 
d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles i que transcric a continuació: 
 
“INFORME 2017.476 
Referència: Proposta de modificació – dins el municipi de Banyoles – de les àrees de 
proximitat dels centres del municipi de Banyoles que imparteixen l’ensenyament sufragat 
amb fons públics d’educació secundària obligatòria, als efectes del procediment d’admissió 
d’alumnat 
AR, tècnica de l’Àrea de Serveis a les Persones, amb relació a la proposta de modificació, 
dins el municipi de Banyoles, de les àrees de proximitat dels centres del municipi de 
Banyoles que imparteixen l’ensenyament sufragat amb fons públics d’educació secundària 
obligatòria, als efectes del procediment d’admissió d’alumnat, emeto el següent  
INFORME: 
Marc normatiu 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el Decret 75/2997, de 27 de març, pel 
qual s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics, fixen que quan en un centre el nombre de sol·licituds és superior 
al de llocs escolars disponibles, el procés d’admissió es regirà entre altres pel criteri de 
proximitat del domicili o lloc de treball dels pares o tutors legals al centre escolar.  
S’estableix també que hi ha d’haver les mateixes àrees d’influència pels centres públics i 
privats concertats d’un mateix municipi o àmbit territorial. 
El Decret 75/2007, de 27 de març, en el seu article 11 estableix que el director o directora 
dels serveis territorials delimita les àrees de proximitat dels centres pel que fa als 
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ensenyaments sufragats amb fons públics tenint en compte la distribució geogràfica dels 
mateixos, a proposta de l’Ajuntament o Ajuntaments corresponents  després d’escoltar els 
òrgans institucionals de participació i els centres afectats. 
Antecedents 
La zonificació actual es va aprovar mitjançant resolució de 22 de gener de 2010, proposada 
després de consultar el Consell Escolar Municipal. 
Anteriorment havia regit la zonificació de 28 de febrer de 2003 del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya a proposta dels acords adoptats pel Consell Escolar Municipal 
reunit en sessió extraordinària el dia 6 de febrer de 2003 i es va modificar mitjançant la 
resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el curs 07-08. 
Les revisions de la zonificació s’han realitzat amb criteris d’equilibri social entre els instituts, 
tant pel que fa al nombre potencial d’alumnes a cada zona com al nombre potencial 
d’alumnat NEE, proporcional al nombre de places que cada centre ofereix. 
Objectiu i justificació de la revisió de les àrees d’influència a secundària obligatòria 
Fins el curs 16-17 la puntuació per zonificació o àrea d’influència no era rellevant de cara a 
l’admissió d’alumnat als centres. Amb el temps aquesta delimitació havia perdut l’equilibri 
inicial; com que no era rellevant a efectes de puntuació, la seva actualització no s’havia 
plantejat com una qüestió prioritària. 
Durant la preinscripció pel curs 16-17 (març-abril de 2016) el Departament d’Ensenyament 
va efectuar alguns canvis que van fer prendre rellevància a les àrees de proximitat: 

- que el Departament d’Ensenyament va resoldre una nova adscripció de centres per a 
Banyoles 

- que el Departament d’Ensenyament va introduir alguns canvis en la resolució 
d’admissió d’alumnes (consideració de punts per germà més petit únicament als que 
provenien de centre únic, és a dir, única adscripció) i això va fer que per a una part 
de la població del municipi la zonificació prengués més rellevància de la que havia 
tingut fins aquell moment 

- la zonificació vigent presenta desequilibris pel que fa a nombre de població potencial 
a la zona de l’Institut Pla de l’Estany, precisament el centre que acollia des del curs 
passat les noves places d’ESO i per tant oferia major nombre de places 

- la zonificació vigent presenta desequilibris pel que fa al nombre potencial d’alumnat 
amb situacions socials desfavorides  

És per això que hem considerat necessari revisar la zonificació i modificar la delimitació 
d’àrees de proximitat per a l’educació secundària obligatòria, dins el municipi de Banyoles, 
amb els següents criteris: 
Criteris 

- Equilibrar en nombre total l’alumnat de cada àrea d’influència 
- Vetllar per l’equilibri social, mantenint i millorant el grau de diversitat de la població 

de cadascuna de les tres àrees d’influència, d’acord amb el Pla d’Escolarització 
Extensiva i amb la finalitat d’afavorir la cohesió social a la ciutat 

Metodologia 
Hem realitzat una anàlisi del padró dels infants nascuts des de l’any 2005 al 2010, la 
població que en els propers cursos s’escolaritzarà a l’educació secundària obligatòria i a 
partir d’aquesta anàlisi hem modificat els límits de les zones.  
Hem tingut en compte: 

- la identificació amb el padró de zones amb concentració de població en situació social 
desfavorida  

- les conclusions de l’anàlisi del Pla d’Escolarització Extensiva que l’alumnat amb 
situació social desfavorida té majors possibilitats de presentar més necessitats 
educatives 

Conclusions 
De l’anàlisi hem obtingut una ràtio mitjana d’alumnat en aquesta situació que hem aplicat 
proporcionalment a cada zona. 
Atès que el Consell Escolar Municipal de Banyoles, on també hi són representats els centres 
afectats per aquesta proposta de modificació, ha donat el vist-i-plau i ha aprovat la proposta 
de modificació de la delimitació de les àrees de proximitat dels centres del municipi de 
Banyoles. 
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És per tot això que proposo modificar les àrees de proximitat dins el municipi de Banyoles en 
el següent sentit: 
Àrea d’influència Institut Pere Alsius i Escola Casa Nostra 
Zona delimitada pels carrers St. Martirià (exclòs), Cra. Figueres fins el núm. 28 (inclòs), c/ 
Cervantes fins els núm. 17/20 (inclosos) Rda. Fortià fins els núm. 17/18 (inclosos), c/ Canat 
fins els núm. 131/124 (inclosos), Plaça dels Estudis (exclòs), c/ Mercadal (exclòs), Plaça 
Major, c/ Girona fins els núm. 199/168 (inclosos),  c/ Barcelona franja de núm. 35 al 53 i del 
40 al 74 (inclosos), c/ Àngel Guimerà, Av. Països Catalans fins els núm. 29/20 (inclosos), 
Plaça del Doctor Rovira núm. 4 (inclòs), Ps. Indústria (parells), Ps. Mn. Lluís Constans fins els 
núm. 135/154 (inclosos) i fins al c/ Pintor Manel Pigem (exclòs). 
Àrea d’influència institut Pla de l’Estany 
Zona delimitada pels carrers Pintor Manel Pigem (inclòs), Ps. Mn. Lluís Constans a partir dels 
núm. 137/158 (inclosos), Ps. Indústria (imparells), Plaça Doctor Rovira núm. 1-2-3 
(inclosos), Av. Països Catalans a partir dels núm. 31/22 (inclosos), Pl. Perpinyà , c/ Migdia, 
c/ Girona a partir dels núm. 201/170 (inclosos), c/ Barcelona dels núm. 1 al 33 i del 2 al 38 
(inclosos) i també del 55 al 77 i del 76 al 94 (inclosos), c/ Paper (imparells), c/ Tarragona 
fins els núm. 67/66 (inclosos), Av. de la Farga fins núm.39 i els núm. parells tots. 
Àrea d’influència institut Josep Brugulat 
Zona delimitada pels carrers St. Martirià (inclòs), Cra. Figueres a partir del núm. 30 (inclòs), 
c/ Cervantes a partir del núm. 19/22 (inclosos), Rda. Fortià a partir dels núm. 19/20 
(inclosos), c/ Canat a partir dels núm. 133/126 (inclosos), Plaça dels Estudis (inclosa), c/ 
Mercadal (inclosa), c/ Girona (exclòs), c/ Torres i Bages a partir dels núm. 39/38 (inclosos), 
c/ Blanquers a partir dels núm. 45/44 (inclosos), c/ Badalona a partir dels núm. 39/34 
(inclosos), c/ Barcelona a partir dels núm. 79/96 (inclosos), c/ Paper (parells), c/ Tarragona 
a partir dels núm. 69/68 (inclosos), Av. de la Farga a partir núm.41 (inclòs) i ctra. de 
Vilavenut. 
Aquesta proposta no afecta a la resta de la comarca, la zonificació de la qual és la següent, 
d’acord amb la resolució de 22 de gener de 2010: 
Àrea d’influència de l’Institut Pere Alsius i Escola Casa Nostra 
Alumnes procedents dels municipis de Crespià, Esponellà, Serinyà, Porqueres i Sant Miquel 
de Campmajor 
Àrea d’influència de l’Institut Pla de l’Estany 
Alumnes procedents dels municipis de Porqueres i Camós. 
Àrea d’influència de l’Institut Josep Brugulat 
Alumnes procedents dels municipis de Vilademuls, Fontcoberta, Palol de Revardit i Cornellà 
del Terri. 
I per tal que així consti, signo el present informe.” 
 
Vist l’acord adoptat pel Consell Escolar Municipal de Banyoles, reunit en sessió 
plenària el dia 15 de febrer de 2017, en el qual hi són representats els diferents 
centres afectats per aquesta proposta, mitjançant el qual es dóna el vist-i-plau a la 
proposta presentada 
Vist l’article 11 del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el 
procediment d’admissió d’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb 
fons públics, que estableix que es podran establir les àrees de proximitat a 
proposta de l’ajuntament, després d’escoltar els òrgans institucionals de 
participació i els centres afectats 
Per tot això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següent acords: 
Primer. Aprovar la proposta de modificació de les àrees de proximitat dins el 
municipi de Banyoles dels centres del municipi de Banyoles que imparteixen 
l’ensenyament sufragat amb fons públics d’educació secundària obligatòria, als 
efectes del procediment d’admissió d’alumnat 
Segon. Notificar aquest acord a les següents instàncies:  

� Consell Escolar Municipal de Banyoles 
� Àrea de Serveis a les Persones. SERVEI D’EDUCACIÓ. 
� Director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona. 
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació de la delimitació d’àrees de proximitat 
dels centres del municipi de Banyoles que imparteixen l’ensenyament sufragat amb 
fons públics d’educació secundària obligatòria, als efectes del procediment 
d’admissió d’alumnat. 
 
Intervencions. 
Sr. Alcalde: 
En tot cas, aquest tema tracta de la: zonificació escolar que s’impartirà a partir del 
curs 2017-2018  
  
Sra. Ester Busquets Fernàndez, Regidora Delegada d’Educació: 
Aquest canvi de zonificació bé donat a arrel que des de l’any 2010 no es feia cap 
revisió. L’any passat, després d’una nova inscripció en els centres, i veient que 
l’Institut Pla de l’Estany tenia molt poca població en relació a les altres tres zones 
es va considerar poder fer aquesta revisió i aquesta nova proposta, que contempla 
mantenir aquest equilibri social que s’havia mantingut en el Pla d’Educació 
Extensiva des de primària. 
Aquest acord es va portar al Consell Escolar Municipal i es va aprovar perquè 
realment el que fa és seguir aquest Pla d’Educació Extensiva.  
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
3.1.- Resolució de mutu acord del Conveni urbanístic per a la transformació 
d’usos de l’entorn de la fàbrica Juncà a Banyoles i dels seus annexos. 
Atès que, en data 17 de desembre de 2010, es va signar un conveni urbanístic per 
a la transformació d’usos de l’entorn de la fàbrica Juncà a Banyoles, que tenia com 
a objectiu la transformació de l’actual ús industrial de l’entorn de la fàbrica Juncà 
de Banyoles a ús residencial. Posteriorment, en data 21 d’abril de 2013 i 14 d’abril 
de 2014 es varen signar uns annexes al descrit Conveni. 
Atès que, d’acord amb l’indicat conveni urbanístic, l’empresa JUNCÀ GELATINES, 
S.L. manifestava el seu interès en traslladar la seva activitat a un altre indret i, per 
la seva part, l’Ajuntament de Banyoles es comprometia a promoure i tramitar una 
modificació puntual del Planejament general en aquest sentit, condicionada al 
trasllat i represa de l’activitat de fabricació de gelatines a un altre indret geogràfic. 
En el referit Conveni va intervenir la societat LOBBY PLATINIUM, S.L., com a titular 
d’una opció de compra sobre els terrenys inclosos a l’àmbit de la referida 
modificació.  
Atès que, el Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 29 d’abril de 2013 
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la Modificació Puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles de l’Àmbit del PEII, UA5c i els terrenys 
d’ús industrial adjacents entre els carrers dels Blanquers, Girona, Barcelona i Ronda 
del Monestir. 
Atès que la referida Modificació Puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Banyoles va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
data 28 d’abril de 2014. 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data 31 de juliol de 
2014, va aprovar definitivament l’esmentada Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Banyoles i va supeditar la publicació al DOGC i consegüent 
executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional, que incorpores un seguit de prescripcions.  



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 9

Atès que, en data 7 d’abril de 2016, RGE 4332, JUNCÀ GELATINES, SL, JUNCÀ 
IMMOBLES, SLU i LOBBY PLATINIUM, SL, com a parts signants del referit conveni 
urbanístic i dels seus posteriors annexos, manifesten i raonen els motius pels quals, 
atès que les circumstàncies econòmiques de l’empresa han variat, actualment és 
del seu interès mantenir i potenciar aquesta activitat en el emplaçament actual  i 
sol·liciten que es deixi en suspens, durant un termini de 6 mesos,  l’eficàcia del 
referit conveni urbanístic i dels seus annexos, així com la tramitació de la 
modificació de planejament general.  
Atès que, en el mateix escrit, manifesten que Juncà Immobles SLU i Juncà 
Gelatines SL s’han posat d’acord en les condicions bàsiques per la resolució de 
l’opció de compra sobre les finques propietat de Juncà Immobles SLU i també ( un 
cop Lobby Platinium, SL hagués cobrat la totalitat de la compensació dels danys i 
perjudicis per la resolució del dret d’opció de compra) per tal de resoldre el conveni 
urbanístic signat amb l’Ajuntament de Banyoles i deixar sense efecte la modificació 
de planejament en tràmit, mantenint els terrenys ocupats per l’empresa la actual 
ús industrial. 
Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió de data 25 d’abril de 2016, acorda 
suspendre, durant un termini de 6 mesos, l’eficàcia de l’esmentat conveni urbanístic 
i dels seus annexos i que, per acord del Ple, de data 30 de gener de 2017, s’acorda 
prorrogar  la suspensió de l’eficàcia fins el 31 de gener de 2017. 
Atès que l’Ajuntament de Banyoles ha començat el procés de revisió del 
planejament general i redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ( 
POUM), dins del qual s’ha de realitzar una reconsideració global o substancial del 
conjunt del planejament a fi de verificar si es necessària o no la seva reforma, i 
que, en aquest procés, es considera convenient i oportú incloure els terrenys 
afectats per la referida Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Banyoles de l’Àmbit del PEII, UA5c i els terrenys d’ús industrial adjacents entre els 
carrers dels Blanquers, Girona, Barcelona i Ronda del Monestir. 
Atès que, ha transcorregut el termini de 3 mesos que estableix l’article 92.3 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, sense haver-se presentat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme la documentació esmenada en relació a l’expedient de Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles de l’Àmbit del PEII, UA5c i 
els terrenys d’ús industrial adjacents entre els carrers dels Blanquers, Girona, 
Barcelona i Ronda del Monestir. 
Vist que, pels motius exposats, en data 6 de febrer de 2017 es signa acord de 
resolució de mutu acord del conveni urbanístic de data 17 de desembre de 2010, 
així com dels seus annexos de data 21 d’abril de 2013 i 14 d’abril de 2014.  
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.- Aprovar la resolució de mutu acord del Conveni urbanístic per a la 
transformació d’usos de l’entorn de la fàbrica Juncà a Banyoles, signat en data 17 
de desembre de 2010, així com dels seus annexos, de data 21 d’abril de 2013 i 14 
d’abril de 2014, atès que els terrenys afectats s’inclouran en el procés de revisió del 
planejament general i redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Banyoles ( POUM). 
SEGON.- Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona la declaració de 
caducitat i l’arxiu de l’expedient de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Banyoles de l’àmbit del PEII, UA5c i els terrenys d’ús industrial adjacents 
entre els carrers dels Blanquers, Girona, Barcelona i Ronda del Monestir, atès que 
ha transcorregut el termini de 3 mesos sense haver-se presentat la documentació 
esmenada, d’acord al que estableix l’article 92.3 del TRLUC en relació a l’article 95 
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de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Girona, a l’e-Tauler i al Portal de 
transparència  de la Corporació. 
QUART.- Comunicar el present acord a JUNCÀ GELATINES SL, JUNCÀ IMMOBLES 
SLU, LOBBY PLATINIUM SL i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
 
Intervencions. 
Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme i Activitats: 
Tal i com hem anat tractant en anteriors Plens, i, un cop les empreses Juncà i 
Lobby Platinium SL han arribat a una resolució de mutu acord del conveni urbanístic 
que havien subscrit, es demana la caducitat d’aquest acord on es transformaven els 
usos de l’entorn de la Fàbrica Juncà, d’industrial a residencial.  D’aquesta manera 
els usos industrials es mantenen.  
Recordem que el Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany taca aquesta illa de Can 
Juncà amb uns nous usos; i al tractar-se d’una norma de rang superior és d’obligat 
compliment planejar-ho com a tal. És el que ara en tocarà fer des del nou POUM 
que estem elaborant i així serà d’una manera consensuada i intentant buscar el 
màxim equilibri entre les parts afectades i l’interès general urbanístic de Banyoles. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
Si a nosaltres ens toqués governar hauríem de votar a favor d’això perquè sinó 
aniríem en contra de l’interès privat d’una empresa, però, també, de l’interès comú 
dels ciutadans i ciutadanes que durant molts anys estem reivindicant que l’empresa 
Juncà marxi del centre de la Ciutat. Així ho determina el Pla Director Urbanístic 
perquè a més li diu que aquell espai s’ha de convertir en un espai residencial amb 
habitatges. Però, ara desapareix un dibuix de l’any 2010, per tant, en podem fer un 
de nou. 
Ara ens preocupa que aquesta proposta no vagi acompanyada d’un seguit de 
mesures que nosaltres considerem oportunes. En primer lloc, quedar en blanc 
aquesta taca pot modificar tot el pla d’ordenació urbanística actual, tot i que hi ha  
un Avanç de POUM aprovat per Ple el setembre del 2014; i pot canviar el dibuix 
inicial que teníem.  Per tant, a nosaltres ens agradaria que hi hagués un compromís 
clar i que en els pròxims dies ens reunim per saber com modificar aquest acord a  
l’Avanç de POUM.  
De fet, nosaltres considerem que dins d’aquest acord hi hauria d’anar inclosa 
aquesta proposta. Per tant, els emplacem que ens convoquin a la comissió de 
seguiment de la redacció del nou POUM; i que, per cert, des de que hi ha el nou 
equip redactor no hi ha hagut cap reunió convocada. Per tant, nosaltres volem que 
es convoqui ja. 
Nosaltres, volem que marxi Juncà, volem que passi a ser residencial i sempre hem 
defensat que aquest tros de la Ciutat és molt important i que pot fer canviar 
l’ordenació del Sota Monestir. Per tant, és molt important que vostès ens diguin 
quines mesures prendran a partir d’ara. 
 
Sr. Albert Tubert: 
Pel que fa a la reunió de seguiment del POUM els comunico que se suposa que a 
mitjans de març ens reunirem. Ara per part de l’equip redactor s’han considerat 
tots els suggeriments que s’havien presentat i a partir d’ara es donarà resposta a 
tots ciutadans i ciutadanes que ho han presentat. 
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I, com ja he dit pel que fa al Pla Director del Pla de l’Estany aquest ens obliga a 
canviar aquests usos ja que si no complim amb aquest canvi d’ús el nou Pla 
General no es podria aprovar; per tant, anem cap al mateix camí del que ens 
demana vostè.  I, en tot cas, no es modifica la redacció del nou POUM perquè ja 
anem cap aquí en aquest sentit.  
 
Sr. Joan Luengo: 
Jo crec que sí que el modifica i el pot modificar substancialment perquè nosaltres 
podem augmentar l’edificabilitat d’aquella zona i disminuir-la en d’altres. Fer 
aquests petits canvis signifiquen canvis de mobilitat, de gestió ambiental, per tant, 
sí que pot modificar l’Avanç del POUM. 
Per tant, crec que pot fer canviar completament el plantejament de ciutat fet en 
l’Avanç de POUM i que alguns hi estàvem en contra perquè volien concentrar  
residencial en aquesta zona i eliminar residencial en d’altres zones. 
I, com que aquesta discussió ja la tindrem en la comissió de seguiment del POUM el 
mes de març, nosaltres ho seguirem dient tal i com ho dèiem abans. El nostre vot 
serà d’abstenció. 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
En tot cas, per centrar-ho, avui el govern votarà a favor que és el que farem; vostè 
s’absté per coherència però hi ha una qüestió a dir. 
Avui el que fem és que el Ple dóna una pròrroga a la fàbrica Juncà, aquest tema es 
tanca, i, avui el que procedeix és dir si estan d’acord en deixar sense efectes el  
conveni. Aquesta és la qüestió. 
I ara què passarà, doncs, que aquesta taca no desapareix perquè el Pla Director diu 
el que diu. El que s’està fent ara és caminar cap a l’aprovació inicial; i, aquests 23 
suggeriments que ens han fet arribar han servit per veure el pols d’algú que opina 
sobre qüestions de ciutat. Per tant, això s’ha resolt i anotat per part de l’equip 
redactat com a punt de partida. 
Abans de l’aprovació inicial hi hauran aquestes reunions a les quals seran 
degudament convocats, per caminar cap a un consens el més ampli possible sobre 
el nou Pla General.  Encara queda camí per córrer; ara el que desapareix no és una 
taca sinó que hi ha un conveni urbanístic i tornar a repensar-nos tot aquest àmbit 
sense canviar el que haurà de ser, urbanitzable amb habitatges. 
I, com que ara estem en l’elaboració del POUM ho posarem en el POUM i no haurem 
de fer una modificació de Pla General en aquest sentit, per això que si s’hi fixa 
estem dient quasi el mateix. 
      
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
A nosaltres ens sorprèn que, tot i que estem d’acord que el Pla Director marca que 
ha de ser un ús residencial, però, aquest dictamen marca tot un seguit d’elements 
que no sembla ben bé que sigui això. Per exemple, “les circumstàncies 
econòmiques de l’empresa han variat i actualment és del seu interès mantenir i 
potenciar aquesta activitat a l’emplaçament actual”; també cito textualment que 
demana “deixar sense efecte la modificació de planejament en tràmit, mantenint 
els terrenys ocupats per l’empresa a l’actual ús industrial”, i més endavant diu, “a fi 
de verificar si és necessària o no la seva reforma”. 
Entenent tots que el Pla Director no permet un ús industrial, entenem que a 
aquesta empresa hi hem de trobar una solució perquè genera un seguit de malestar 
i molèsties importants. 
Per tot plegat nosaltres votarem en contra. 
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Sr. Albert Tubert: 
El canvi d’usos al qual ens hi veiem obligats i que ens ho marca el Pla Director no 
forçosament ha de ser d’immediat sinó que es pot donar un període de transició, 
perquè coincideix en què aquesta empresa ha passat per un període de crisi 
important i que ara està sortint d’aquesta crisi. 
Per tant, això es pot tenir en consideració respecte a l’empresa per tal d’adequar-
nos als nous usos que ens obliga el Pla Director. 
 
Sr. Alcalde: 
Vull fer una reflexió que ja vaig fer en l’anterior Ple.    
Vostè ens ha llegit els antecedents però no llegeix les propostes d’acord. El Sr. 
Secretari ha llegit el següent, “Primer. Aprovar la resolució de mutu acord del 
conveni urbanístic per a la transformació d’usos de l’entorn de la fàbrica Juncà a 
Banyoles, signat en data 17 de desembre de 2010, així com dels seus annexos, de 
data 21 d’abril de 2013 i 14 d’abril de 2014, atès que els terrenys afectats 
s’inclouran en el procés de revisió del planejament general i redacció del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles (POUM). Segon. Sol·licitar a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona la declaració de caducitat i l’arxiu de 
l’expedient de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles 
de l’àmbit del PEII, UA5c i els terrenys d’ús industrial adjacents entre els carrers 
dels Blanquers, Girona, Barcelona i Ronda del Monestir”; els acord en cap moment 
parlen de res més perquè és el que toca. 
És a dir, en els antecedents s’està dient i està bé que s’expliqui que aquest conveni 
urbanístic es va fer en un moment en què la Fàbrica Juncà, per la seva situació de 
crisi es va veure obligada a rebre una aportació a canvi de tenir drets sobre aquest 
terreny; i se li va dir que aquest terreny que és industrial ha de passar a urbà en 
un temps determinat. Això es va plantejar a l’Ajuntament i a l’àmbit de la Comissió 
d’Urbanisme, i, ara el que passa és que quan la Fàbrica Juncà pot comprar a Lobby 
Platinium SL l’acord el qual havien arribat, nosaltres el que hem de fer és tirar 
enrere el conveni urbanístic. Per tant, una peça d’aquest conveni urbanístic ha 
saltat i ara queda igual que abans de la signatura del conveni; queda d’ús industrial 
perquè no s’ha produït la publicació per part de la Comissió d’Urbanisme. Per tant, 
l’acord és el que jo estic intentant reflectir-li que queda sense efectes el conveni 
urbanístic. Només estem dient això, tot i que per sort aquesta empresa ara ha 
pogut doblar la plantilla de personal. Això és molt bo.  
I ara per poder complir el Pla Director tenim el POUM res més que això, per tant, es 
manté aquest ús industrial i no es modificarà fins que s’aprovi el POUM. Estem 
dient això. 
Per tant, espero que tots vostès hi participin per poder fer-ho. 
 
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
El nostre vot serà favorable. Ens sembla que es dóna una situació interessant 
perquè aquest conveni es va signar en un moment que hi havia tota una sèrie de 
factors que ho feien viable. Tampoc era un conveni per estar molt contents perquè 
la densitat edificable era molt alta i haguéssim pogut fer un barri com a la zona del 
Carrer Estricadors i no hagués estat positiu. 
Per tant, hem de mirar el futur. Finalment s’ha pogut resoldre després d’una 
davallada; el futur nostre vol dir Pla General: posar-nos-hi tots d’acord i amb 
valentia, i, el que demanem és que ben aviat s’obrin reunions per participar-hi ja 
que tenim moltes coses a dir-hi perquè és el futur de la nostra ciutat i ens 
interessa. 
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Per tant, el nostre vot serà positiu perquè és una bona nova haver-se acabat 
aquest conveni. 
 
Sr. Alcalde: 
Només per un aclariment. Com que es va signar el 2010, en plena crisi, el que deia 
de la densitat edificable seria per a un futur llunyà i no per a especulació. Va ser un 
moment de pressió per a la subsistència de la pròpia l’empresa i dels llocs de 
treball. 
 
Sra. Roser Masgrau: 
De fet estaven previstes unes densitats molt altes.  Per tant, ha estat molt millor 
que no s’hagi pogut dur a terme. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Resolució de mutu acord del 
Conveni urbanístic per a la transformació d’usos de l’entorn de la fàbrica Juncà a 
Banyoles i dels seus annexos, essent la votació de 14 vots a favor (grups 
municipals: Convergència i Unió i Junts per Banyoles), 2 vots en contra (grup 
municipal: CUP) i 1 abstenció (grup municipal: ICV-IdB). 
  
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
El Sr. Alcalde  els diu que els dos següent punt:  “3.2.- Desistiment de la 
tramitació de la Modificació puntual del text refós del Pla General d’Ordenació 
Urbana (sector NP1) a l’àmbit del Parc Manel Saderra.”, i “3.3.- Desistiment de la 
tramitació de la Modificació Puntual del Pla Parcial sector UP9 a l’àmbit del Parc 
Manel Saderra.”, si els sembla els tractaríem de manera conjunta i també els 
votaríem de manera conjunta. 
 
3.2.- Desistiment de la tramitació de la Modificació puntual del text refós 
del Pla General d’Ordenació Urbana (sector NP1) a l’àmbit del Parc Manel 
Saderra. 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 26 de setembre de 
2016 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar INICIALMENT la Modificació 
puntual del TR del PGOU (sector NP1) a l’àmbit del Parc Manel Saderra, promoguda 
per l’Ajuntament de Banyoles i redactada pels serveis tècnics municipals per tal de 
construir una pista de skate. 
Atès que part dels terrenys afectats estan inclosos dins del sector UP9, la present 
Modificació puntual del TRPGOU es tramita simultàniament amb la Modificació del 
Pla Parcial del sector UP9. 
Atès que la present modificació puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Banyoles té per objecte modificar la zonificació de la zona d’equipaments 
del Parc Manel Saderra, per destinar-la a espais lliures i  modificar la zonificació de 
l’àmbit destinat a espais lliures del mateix parc, entre el carrer de Rosa Pujol i el 
Passeig de Porqueres, per destinar una part a equipaments d’ús públic, més 
adequat per implantar la pista de skate. Es manté una franja d’espais lliures al 
costat del rec de Guèmol, per no trencar la continuïtat en l’ordenació del rec al llarg 
del parc. 
Atès que, en data 3 de novembre de 2016, RGE 14392, el Sr. JFP, en nom propi i 
dels 130 signants del document presenta al·legacions per tal que es deixi sense 
efecte la referida modificació puntual i es procedeixi al seu arxiu en base a 
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l’impacte acústic de la referida activitat i a la seva incompatibilitat amb el dret al 
descans dels veïns. 
Vist el que disposa l’article 93 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques segons el qual en els 
procediments iniciats d’ofici, l’Administració pot desistir, motivadament, en els 
supòsits i amb els requisits previstos a les lleis.  
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.-  Desistir de la tramitació de la Modificació Puntual del Text Refós del Pla 
General d’Ordenació Urbana (sector NP1) a l’àmbit del Parc Manel Saderra, i 
arxivar-ne l’expedient. 
SEGON.-  Publicar aquest acord al BOP de Girona i a la pàgina web municipal.  
 
3.3.- Desistiment de la tramitació de la Modificació Puntual del Pla Parcial 
sector UP9 a l’àmbit del Parc Manel Saderra. 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 26 de setembre de 
2016, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la Modificació Puntual 
del Pla Parcial sector UP9 a l’àmbit del Parc Manel Saderra, promoguda per 
l’Ajuntament de Banyoles i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per tal de 
construir una pista de skate. 
Atès que part dels terrenys afectats estan inclosos dins del sector NP1 la present 
Modificació puntual del Pla Parcial del sector UP9, es tramita simultàniament amb la 
Modificació puntual del TRPGOU sector NP1. 
Atès que les referides modificacions puntuals tenen per objecte modificar la 
zonificació de la zona d’equipaments del parc Manel Saderra, per destinar-la a 
espais lliures i  modificar la zonificació de l’àmbit destinat a espais lliures del mateix 
parc, entre el carrer de Rosa Pujol i el Passeig de Porqueres, per destinar una part a 
equipaments d’ús públic, més adequat per implantar la pista de skate. Així mateix 
es manté  una franja d’espais lliures al costat del rec de Guèmol, per no trencar la 
continuïtat en l’ordenació del rec al llarg del parc. 
Atès que, en data 3 de novembre de 2016, RGE 14391, el Sr. JFP, en nom propi i 
dels 130 signants del document presenta al·legacions per tal que es deixi sense 
efecte la referida Modificació Puntual del Pla Parcial UP9 i es procedeixi al seu arxiu 
en base a l’impacte acústic de la referida activitat i a la seva incompatibilitat amb el 
dret al descans dels veïns. 
Vist el que disposa l’article 93 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques segons el qual en els 
procediments iniciats d’ofici, l’Administració pot desistir, motivadament, en els 
supòsits i amb els requisits previstos a les lleis.  
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.-  Desistir de la tramitació de la Modificació Puntual del Pla Parcial sector 
UP9 a l’àmbit del Parc Manel Saderra, i arxivar-ne l’expedient. 
SEGON.-  Publicar aquest acord al BOP de Girona i a la pàgina web municipal. 
 
Intervencions. 
Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme i Activitats: 
Aquest dos punts que portem a Ple es vol desestimar la modificació puntual del text 
refós d’aquests dos sectors, NP1 i UP9, dins l’àmbit del Parc Manel Saderra en què 
volíem intercanviar una zona d’equipaments per una zona verda per una possible 
ubicació de la pista de skate. 
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Després de reunir-nos amb part dels veïns de la zona i un cop escoltades les seves 
argumentacions hem cregut convenient desistir d’aquest canvi que proposaven, i, 
buscar un altre emplaçament amb més consens destinat a la pista de skate per a 
joves de la nostra Ciutat. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
Com que la política és feta per humans i els humans ens equivoquem, quan un 
s’equivoca ha de demanar disculpes. En aquest cas, en nom meu i en nom 
d’Iniciativa demanem disculpes perquè varem votar a favor d’un canvi en una zona 
de la ciutat creient que era el millor per la ciutat, fer-hi un skate parc, però, per 
part nostre, l’equip de govern farà el que cregui oportú, ens varem oblidar que un 
dels eixos principals és la participació cosa que no es va tenir en compte en aquell 
moment. 
I el que ha passat ha estat que aquella proposta s’ha confrontat amb els veïns i 
veïnes que no ho volíem, no els havíem escoltat, ara els escoltem, demanem 
disculpes, retirem la proposta i en farem una altra. 
Com que en fem una altra, aprofito per dir-ho, aquesta nova proposta que sorgeix 
ha de generar consens, tal i com ha dit el Sr. Tubert, per tant, està bé que consti 
en l’acta, “que ha de generar consens”. Per part nostra la proposta que tenen en 
ment del Parc de la Draga, d’entrada, amb nosaltres no hi comptin. El Parc de la 
Draga necessita un pla d’usos que delimiti què s’hi pot fer, quan s’hi pot fer i on es 
pot fer. També,  veient l’experiència hem d’escoltar els veïns i veïnes i com que la 
Vila Olímpica no té Consell de Barri, per això, li demanem que iniciï un consell de 
barri d’aquella zona; i, que els primers temes que es posin sobre la taula siguin 
aquests. I, per últim. Sabem que hi estan treballant, els demanem que organitzi 
una associació o una plataforma d’usuaris del skate parc. Aquestes són les tres 
coses que nosaltres posem sobre la taula de la proposta d’un skate parc. 
El nostre vot en els dos punts serà a favor. 
 
Sr. Albert Tubert: 
Està bé que ens llegeixi la ment per a possibles ubicacions. Hi estem treballant i 
una de les ubicacions és el Parc de la Draga però hi ha d’altres ubicacions. 
Hem parlat de buscar un consens, per tant, els buscarem. En parlarem i ho 
discutirem i si no arribem a un acord serà una altra cosa, per tant, està bé que 
consti en l’acta, perquè hi ha d’haver voluntat per obtenir un consens; vostè ja ha 
dit que no, per tant, ho tenim difícil. 
Vostè ha demanat disculpes. No es tracta de sentir-se culpable, perquè nosaltres ho 
hem fet de bones intentant fer bé les coses. Hi ha hagut participació perquè una 
al·legació és participació del debat ciutadà, per tant, com que hi ha hagut 
participació nosaltres desistim de la nostra intenció i ho tirem enrere. Amb això 
discrepo perquè hi ha moltes maneres de participar. 
Ha parlat del Consell de Barri de la Vila Olímpica, però, és que aquests es formen a 
partir que hi hagi una associació de veïns i a la Vila Olímpica encara no n’hi ha. 
En tot cas, ja hi estem treballant amb l’associació del skate parc, és una de les 
coses que tenim sobre la taula amb el Regidor de Joventut, perquè seran els 
mateixos usuaris qui ho gestionin i en siguin responsables. Per tant, tindrem uns 
interlocutors que seran els futurs usuaris com també seran ells qui ens ajudaran a 
dissenyar el skate parc, no seran els serveis tècnics, sinó que ells en formaran part 
des de l’inici. Per tant, crec que anem pel mateix camí esperant arribar a bon port. 
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Sr. Joan Luengo: 
No tinc la capacitat de llegir la ment, tinc la capacitat de llegir el que surt als 
mitjans de comunicació... 
 
Sr. Albert Tubert: 
Li pregunta, els mitjans de comunicació parlaven d’una sola ubicació ?  
 
Sr. Alcalde 
Jo diria que no. 
 
Sr. Joan Luengo: 
Sobre el tema de la participació. Vull dir que, en aquest cas, la participació de la 
gent ha fet possible tirar enrere aquest procés, però, si haguéssim tingut abans 
aquesta proposta i el Consell de Barri del Barri de Sant Pere l’hagués posat sobre la 
taula aquesta proposta no haguéssim hagut de fer una proposta i haver-la de 
retirar. Per tant, les al·legacions no són l’única manera de participar-hi, sinó que  
abans de fer una proposta també podem escoltar. Aquesta era la meva 
argumentació. 
I, de proposta alternativa n’he fet alguna, escrita no, sinó de tu a tu, però no s’ 
adiu amb la idea que tenen vostès, per tant, seguirem parlant per intentar trobar 
una millor proposta. 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
Així ho farem.  En tot cas, li ben asseguro que els veïns que em varen venir a veure 
eren molts més dels que varen assistir al Consell de Barri de Sant Pere. 
Entendrà vostè que aquest era un tema específic d’un espai determinat de la ciutat 
i no de tot el Barri de Sant Pere, per tant, a nosaltres ens sembla que si posem un 
skate parc a la nostra ciutat ha d’estar posat en total garanties.     
Val a dir que si es posés al Parc de la Draga seria en un espai ben delimitat i amb 
unes coordenades determinades per la Comissió de Patrimoni; amb poca influència 
visual sobre el parc, en un espai darrera el pavelló; això si s’hi posa. Està bé que ho 
reclamem pel parc però també estaria bé que s’hagués demanat per d’altres coses. 
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
Nosaltres votarem a favor perquè ens sembla que hem tirat enrere una idea que 
s’ha demostrat que no era bona.  Ens han encantat les paraules del Regidor amb la 
idea que es participi i es dissenyi amb els usuaris ja que, d’aquesta manera, serà 
una decisió presa per consens. 
I, ens encantarà fer propostes i ser-hi per trobar la millor solució i el millor disseny. 
 
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
Hi ha algunes coses al voltant del skate parc que ens fan reflexionar. A vegades 
parlem com si Banyoles no hagués tingut mai un skate parc, però, n’hi ha hagut  
diversos en diferents emplaçaments; han tingut la vida que han tingut i han acabat 
no fent-se servir o per a usos diferents. En tot cas, jo en recordo diversos i no sóc 
pas molt gran.  
Ens sorprèn que anem molt ràpids a buscar l’emplaçament del skate parc; ja s’ha 
fet aquesta proposta del Barri de Sant Pere quan l’associació del skate parc encara 
no està constituïda, per tant, que això no està massa madur i ja estem buscant la 
seva ubicació. I, amb d’altres necessitats com un parc per a gossos no correm tant.  
No ens quadra aquesta velocitat. 
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Amb el tema de la participació òbviament que les al·legacions són participació, 
però, partint de la base que ara hi ha moltes maneres de fer participació amb les 
al·legacions estem parlant del sistema més clàssic; no estem fent res d’innovador. 
I, això pot tornar a passar si ho posem al Parc de la Draga o a la Farga i els veïns i 
veïnes no ho volen; com també pot passar amb el tema dels contenidors que no els 
vulguin molt a prop. Tot això vol una reflexió més amplia; potser ens hem 
precipitat a voler-ho posar al Barri de Sant Pere, no ho sé seria una reflexió. 
El tema del Parc de la Draga sempre hem manifestat que no ens sembla bé perquè 
és una zona que nosaltres no hi veiem un skate parc.  L’equip de govern potser ho 
veu, en tot cas, no serà de consens. Per tant, nosaltres ja avisem que no hi 
donarem suport; si volen que hi hagi consens hauran de buscar una ubicació 
alternativa i parlar-ne una mica més.  Volem recordar que hi ha una zona de skate 
parc a Porqueres que podria ser compartida; potser, podríem començar a compartir 
coses i no passa res, no cal que n’hi hagi un a cada municipi. 
Són reflexions que fem al voltant del skate parc i que ens agradaria seguir fent en 
algun despatx abans de decidir la següent ubicació, i, que ens ho mirem tots 
plegats amb més calma. 
 
Sr. Alcalde: 
Vostè diu que li sorprèn la rapidesa amb aquest tema però jo li puc ben assegurar 
que això ja s’havia previst en el Pressupost 2016, per tant, vol dir que en varem 
començar a parlar el juny o juliol del 2015, quasi dos anys. Per tant, rapidesa igual 
que amb d’altres temes. 
Sobre el parc pels gossos n’estem parlant fa el mateix temps. Vull dir que hem 
parlat amb vostès sobre algun suggeriment que ens han fet arribar i que estem 
estudiant com també alguna proposta que ens ha fet arribar de la mateixa 
associació. Per tant, el mateix que s’ha fet amb el skate parc es fa amb el parc de 
gossos intentar buscar la millor ubicació.  
En tot cas, vostè recordarà que on hi havia un skate parc avui hi ha una pista de 
futbito perquè on hi havia una pista de futbito ara hi ha el Pavelló de la Farga. I el 
skate parc que hi havia es va donar a Porqueres. I, ara ens trobem que la gent de 
Banyoles no vol anar a Porqueres, ens demanem que hi hagi un skate parc a 
Banyoles. Ara mateix la gent utilitza bancs, vorers, etc, per tant, s’hauria de poder 
ubicar en un espai i que la gent en puguin gaudir. Perquè, per exemple, si vostè 
passa per allà al Pavelló Fontajau veurà que hi ha un skate parc i que sempre hi ha 
gent, per tant, són espais que fan servir la gent. 
Com també hem de fer la pista de Canaleta, reivindicada, que serveixi per la gent 
de l’Institut el matí i per la gent del barri a la tarda. Aquests són temes que ens hi 
hem d’acostumar i anar-ho fent.  
Per tant, ens hem de preguntar si hem de fer cas a la gent per tot, per algun 
contenidor; hem de fer cas a la gent amb tot allò que sigui raonable perquè un 
contenidor pot molestar sota una finestra, també se’ls atén i també se’ls hi explica 
el cas. Però, no sempre és possible atendre tots els casos. 
En aquest cas, atendre-ho és un bon plantejament. 
 
Sr. David Juan: 
Un parell de coses només. Jo el que volia dir és que ho hem concretat molt abans 
de tenir clar quin era l’espai de consens. És a dir, que hem seguit un procediment 
diferent, per tant, hem d’intentar que el parc dels gossos el lloc que proposem no 
ens hàgim de fer enrere per unes al·legacions. 
Jo crec que amb el tema del skate parc hem de ser molt curosos perquè tocant el 
tema dels bancs no sabem si és que els agrada fer-ho en un skate parc o els 
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agrada més fer-ho en els bancs. Una cosa és patinar per Banyoles i una altra cosa 
és fer-ho tancat en un parc per no molestar i no fer malbé els bancs ni les voreres. 
A Banyoles potser no passa gaire però Ciutats com Barcelona i Girona hi ha gent 
que els agrada patinar per la ciutat. 
De fet, jo no crec que a Girona ningú es queixa per anar fins al Pavelló de Fontajau 
ja que sembla ser que hi va molta gent, per tant, jo no veig cap problema per anar 
fins a Porqueres si és que la gent en té ganes. En tot cas, com que forma part del 
debat si trobem un espai millor, que no hagi de ser compartit i que no molesti als 
veïns i veïnes ho discutim i decidim l’emplaçament. 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
Tant de bo sigui així. En tot cas, hem d’intentar buscar aquest emplaçament perquè 
la nostra voluntat és que hi sigui però, clar, si no el trobem no hi podrà ser. 
 
Votació. 
-Aprovació del Desistiment de la tramitació de la Modificació puntual del text refós 
del Pla General d’Ordenació Urbana (sector NP1) a l’àmbit del Parc Manel Saderra, 
essent la votació de 12 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió, CUP i 
ICV-IdB) i 5 abstencions (grup municipal: Junts per Banyoles). 
 
-Aprovació del Desistiment de la tramitació de la Modificació Puntual del Pla Parcial 
sector UP9 a l’àmbit del Parc Manel Saderra, essent la votació de 12 vots a favor 
(grups municipals: Convergència i Unió, CUP i ICV-IdB) i 5 abstencions (grup 
municipal: Junts per Banyoles). 
  
El Ple de la Corporació aprova els dos temes per majoria absoluta. 
 
 
ASSUMPTE SOBREVINGUT: 
 
 
El Sr. Alcalde els diu que hi ha un tema sobrevingut la, “Modificació del conveni 
per a l’ampliació i cessió d’ús compartit de les instal·lacions de la comissaria 
conjunta entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Banyoles”, i que, per tant, s’hauria de votar la seva incorporació. 
El Ple de la Corporació aprova per unanimitat la incorporació al Ple d’aquest tema. 
 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
5.1.- Modificació del conveni per a l’ampliació i cessió d’ús compartit de les 
instal·lacions de la comissaria conjunta entre el Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles. 
Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data de 26 de setembre de 2016, 
d’aprovació de la cessió en ús a favor de la Generalitat de Catalunya, de forma 
gratuïta, de les instal·lacions de la nova comissaria de la Policia Local, que es 
construiran en part sobre la finca registral 10346 de propietat municipal i en part 
sobre la finca registral 13585 de propietat de la Generalitat de Catalunya, per un 
període de 45 anys, prorrogables per un termini de fins a quatre pròrrogues anuals. 
Atès que, en el mateix acord plenari, es va aprovar el text del conveni pendent de 
subscriure per a l’ampliació i cessió d’ús compartit de les instal·lacions de la 
comissaria conjunta per l’oficina d’atenció al ciutadà entre el Departament d’Interior 
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i l’Ajuntament de Banyoles, per tal d’establir i regular els termes i condicions de la 
col·laboració prevista. 
Atès que, en data de 20 de febrer de 2017, amb el conveni encara no signat, el 
Departament d’Interior planteja la necessitat de modificar-ne alguns punts del 
redactat, que afecten, d’una banda, a la distribució dels usos exclusius i dels 
compartits de cadascun dels espais d’ambdós edificis, així com de l’espai exterior, i 
de l’altra, a la distribució del cost de les despeses per subministraments, consums, 
manteniments, conservació, reparacions, neteja, videovigilància, etc,... 
Vist allò que disposen els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 13 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Per tot l’explicitat, es proposa: 
Primer.  Aprovar la modificació de les clàusules setena, vuitena i desena del text del 
conveni pendent de subscriure per a l’ampliació i cessió d’ús compartit de les 
instal·lacions de la comissaria conjunta per l’oficina d’atenció al ciutadà entre el 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Banyoles, 
que quedaran redactades com segueix: 
 

Setena. El Departament d’Interior i l’Ajuntament de Banyoles es faran càrrec, 
cadascun, de les despeses de telecomunicacions (centraleta) i de manteniment, 
reparació i renovació del mobiliari i equipament dels seus espais d’ús exclusiu. 
Vuitena. La Generalitat de Catalunya avançarà el total de les despeses descrites 
a les clàusules sisena i de les telecomunicacions de la setena; i abans del 31 de 
gener de cada any farà la corresponent liquidació a l’Ajuntament de la part que li 
pertoqui assumir, el qual haurà de pagar a la Generalitat de Catalunya. 
L’Ajuntament de Banyoles es compromet a fer anualment una bestreta per 
avançar el pagament de la part que li correspon, d’acord amb la distribució 
prevista a la clàusula sisena. 
El càlcul es farà en base a tots els conceptes de despesa descrits a la clàusula 
sisena i les despeses de telecomunicacions de la clàusula setena, a partir de les 
despeses de l’exercici anterior incrementades per l’índex de preus al consum per 
a l’exercici en curs. 
El pagament d’aquesta bestreta es farà efectiu abans del 31 de març de cada 
any. 
A les despeses liquidades, s’hi afegirà un import del 5% que percebrà la 
Generalitat, en concepte de les gestions de tramitació administrativa i econòmica 
d’aquest conveni de col·laboració. 
.../... 
Desena. La vigència del conveni és per un termini de quatre anys, prorrogables 
de forma expressa fins a un màxim de quatre anys més. 
 
Anualment l’òrgan competent del Departament d’Interior dictarà una resolució 
que establirà la regularització de l’exercici anterior i la bestreta corresponent a 
l’anualitat en curs. 

 
Segon.  Facultar l’Alcalde-President per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde: 
Els diu que això que siguin vuit anys no s’ho creu ningú, de fet, ni qui ho ha 
redactat. Ho farem així per poder tirar-ho endavant i poder donar el servei a la 
ciutadania de manera conjunta; sinó aquella paret que hi ha no s’obriria mai...  
Quant a fer una bestreta. Ells ens han demanat de pagar ells i que nosaltres els 
passéssim comptes en una comissió que es fa cada any. En tot cas, nosaltres ja 
estem disposats a pagar el que ens toca de la nostra comissaria, però, volen que 
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els fem una bestreta. Ja ho farem perquè no es cap problema per aquest 
Ajuntament. I quan s’acabin aquest vuit anys se suposa que es farà un altre 
conveni. 
En tot cas, s’ha de dir que, els serveis jurídics de la Generalitat després de donar el 
vist-i-plau amb el que varem aprovar algú hi ha fet aquestes modificacions, -tants 
caps tants barrets-; per tant, perquè es pugui signar properament aquest conveni 
pel Conseller d’Interior que vindrà a fer una visita a la comissaria i a signar el 
conveni, doncs, proposem aquestes petites modificacions del conveni. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Modificació del conveni per a 
l’ampliació i cessió d’ús compartit de les instal·lacions de la comissaria conjunta 
entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Banyoles, essent la votació de 14 vots a favor (grups municipals: Convergència i 
Unió i Junts per Banyoles) i 3 abstencions (grups municipals: CUP i ICV-IdB). 
  
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIO: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
4.1.- Moció conjunta d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en 
el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per 
Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura 
Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest 
expressa el següent: 
 
“Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament 
al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que 
les seves estructures polítiques no el reconeguin així.  
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix 
el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo 
mitjançant un referèndum.  
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries 
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb 
l’Estat.  
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Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, 
ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als 
problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços.”  
 
Per tot això :  
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat Espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions 
i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut 
per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament 
vinculant i efectiu.  
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i 
acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la 
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat 
espanyol.  
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot.  
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per 
això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de 
condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari llur adhesió al Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.  
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la 
ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel 
Referèndum. 
Per tot això, els grups municipals de l’ AJUNTAMENT DE BANYOLES proposen al Ple 
Municipal els següents, 
 
ACORDS: 
Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció conjunta d’adhesió al Pacte 
Nacional pel Referèndum. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat de tots els seus membres. 
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4.2.- Moció conjunta d’adhesió a la Campanya “Casa Nostra, És Casa 
Vostra”. 
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a 
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que 
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.  
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la 
seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les 
competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya 
d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les 
persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i 
les causes que han provocat la seva fugida.  
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions 
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i 
asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, 
tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin 
vies segures per poder acollir persones refugiades.  
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa 
Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments 
socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació 
que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i 
mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les 
institucions, sota el lema “volem acollir”. 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa 
Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci 
el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, 
i es sumi a la seva iniciativa.  
Per tot això, des de l’ AJUNTAMENT DE BANYOLES, es proposa l'adopció dels 
següents acords: 
• Declarar l’ens local AJUNTAMENT DE BANYOLES municipi adherit a la campanya 

Casa Nostra És Casa Vostra. 
• Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a 

Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. 

• Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de 
manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a 
Barcelona el proper 18 de febrer. 

� Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del 
municipi (o ens local supramunicipal si és el cas). 

 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció conjunta d’adhesió a la 
Campanya “Casa Nostra, És Casa Vostra”. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat per part de tots els seus 
membres. 
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TORN DE PRECS I PREGUNTES: 
 
 
Intervencions: 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per  
Catalunya Verds-Independents de Banyoles: 
En el Ple passat varem fer preguntes sobre habitatge; sobre els apartaments 
turístics i no hem tingut resposta del Regidor, li recordem. Varem fer una reflexió i 
un  seguit de preguntes a veure si les pot respondre. 
 
Després. Tres temes. 
Un. Deixalles. S’ha detectat un altre cop, puntualment, incivisme a les 
escombraries del Carrer Dr. Hysern acompanyades d’algunes fotografies. Ens 
agradaria saber si les càmeres han funcionat, si s’ha pogut detectar qui ho ha fet i 
quines mesures s’han pres. 
 
Segon. Al costat de l’Escola de la Draga hi havia un arbre de grans dimensions. 
Devia tenir molts anys. Nosaltres en reiterades ocasions els hem anat dient que 
hem de tendir al mètode que fa Barcelona, que quan es talla un arbre s’explica el 
motiu pel qual es fa; es diu que es posarà un altre tipus d’arbre, quin serà, i, quin 
serà el procediment. 
El que ens ha sorprès més és que a Banyoles no tenim un catàleg d’arbres 
monumentals o d’especial interès. Pensant una mica pots recordar que a 
determinades zones hi ha arbres de gran dimensions amb una edat avançada i que 
creiem que s’haurien de protegir i fer les cures necessàries per veure quin 
procediment hem de seguir.  A veure que vol fer la Regidoria de Medi Ambient 
sobre aquest tema i si té prevista alguna actuació. 
 
Per últim. Relatiu als comerços. El nostre grup municipal a mitjans del 2016 ja va 
dir en aquest Ple que hi ha comerços tradicionals que estaven a punt de tancar o es 
tancaven i que ara es reobrien amb un altre tipus de comerç.  I que el seu interior, 
els mobles i la decoració, desapareixia. Per exemple, es va comentar que en 
l’antiga farmàcia de Núria Balló, a la Plaça Major, va desaparèixer part del mobiliari, 
l’exterior s’ha mantingut, l’interior s’ha mantingut una part, però, el que el feia 
especial ha desaparegut. Per tant, que pensant te n’adones que hi ha diferents 
comerços amb les mateixes característiques. 
Aquesta setmana ha sortit que l’Ajuntament de Girona farà un programa per cuidar,  
recuperar i mantenir alguns comerços tradicionals a més de catalogar el que s’ha 
de mantenir. Per tant, vist això preguntem quines són les mesures que des 
d’Urbanisme o des de Promoció Econòmica és farà per mantenir aquests comerços. 
Ho dic també perquè últimament han desaparegut els mosaics de l’entrada de la 
Caixa de la Plaça Major. Per això que, poc a poc va desapareixent coses 
simbòliques de la nostra Ciutat i anem perdent aquells encants que alguns espais 
tenen. 
 
Parla el Sr. Alcalde: 
Sobre el tema de l’habitatge li contestarem properament. 
 
Li faré una consideració. Vostè fa una cosa, en tot cas, permeti que li digui amb un 
to cordial; tan parla de Barcelona com de Girona, amb el de Barcelona que els 
comerços van desaparèixer, en què hi va haver una gran crida ciutadana, i, ara diu 
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que els comerços de Girona ho fan.  Com també amb el tema dels arbres que diu 
que hem de fer el que fa Barcelona.  
 
Amb el tema de les deixalles procurem no baixar mai la guàrdia. En tot cas, dir-li 
que al Carrer Dr. Hysern hi ha molt poc repunt, i, quan s’hi ha detectat s’han posat 
algunes sancions. Potser, també, és veritat que la gent intenta no deixar res fora. 
 
Quant al tema dels arbres. Li vull recordar que tenim més de 5 mil arbres a la 
Ciutat; i, fent referència al motiu pel qual s’ha tallat el Regidor li contestarà. 
 
Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor Delegat de Medi Ambient: 
Hi ha dues coses. Comentava el fet de protegir arbres. Per sort, la gran majoria 
d’arbres que tenen un talla gran que tenim a la ciutat solen ser arbres de fusta 
tova, això vostè ho sap millor que jo, i que tenen una vida d’un 25, 30 anys, estiren 
moltíssim. Però, ara per desgràcia ens trobem en l’etapa final de molts arbres ja 
que són d’aquestes característiques. 
El que passa és que a simple vista se’ls veu bé. En tot cas, per sort comptem amb 
un equip de tècnics que els cuiden. Per tant, encara que se’ls vegi bé, si tenen 
problemes d’arrels i tenen les branques dèbils siguin fongs o d’altres paràsits,  
doncs, puguem actuar. 
Per tant, fer un catàleg es podria arribar a mirar, però, d’arbres monumentals n’hi 
ben pocs si en trobem algun. Per tant, no té gaire sentit encarar aquest tema des 
de aquest punt de vista, però, sí que es fa un control. Hi ha un pla de podes a uns 
anys vista i també es fa un seguiment d’aquests arbres, com aquest exemple de 
l’Escola de la Draga que són més susceptibles que no passi alguna cosa i ho hàgim 
de lamentar, per això, s’actua amb més severitat. 
És una norma i una directriu de la Regidoria i del govern que no ens la volem jugar, 
per tant, si un arbre amenaça alguna cosa no tenim contemplacions ho anteposem 
tot pel davant. 
En tot cas, el que em molesta és que digui que no ho expliquem. Ja parlaré amb 
l’Àrea. De fet, quan es fan obres a la Draga o a la Caseta de Fusta veuran que 
sempre hi ha hagut informació, i, en coses d’aquests tipus també ho fem. S’ha de 
tenir en compte que quan es talen arbres l’espai en sí mateix tarda un o dos anys a 
què es regeneri, per tant, no és normal talar un arbre i que se n’hi posi un de jove 
d’immediat. La cosa va per aquí. 
 
Sr. Alcalde: 
Només per posar dos exemples. 
Hi ha una cosa, i és que ara estem en període de podes, per tant, és el que estem 
fent. I, una altra cosa que és posar la barrina per poder treure bé els arbres; per 
exemple, aquí al Carrer Pere Alsius hi ha dos o tres arbres que es va fer la setmana 
passada. Eren arbres que feia dos o tres anys que estaven tallats; ara, s’han 
arrencat, s’ha hagut de refer fins i tot la vorera i s’hi plantaran nous arbres;  que a 
vegades pot tardar uns dos o tres anys. 
I, com ha dit el Regidor, qualsevol cosa que es detecti allà on hi pot haver una  
escola, no pot passar com el que va passar als Desmais, que varen caure dos o tres 
arbres o al Club mateix que va caure un arbre de matinada. Per tant, val la pena 
evitar riscos d’algun arbre que pugui causar un perill perquè amb més de 5 mil 
arbres no ens vindrà d’un. 
 
Quant al tema dels comerços. La Regidora li podrà dir el que cregui oportú. 
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Només vull dir-li que es tracta de la Farmàcia Boadella, perquè era la farmàcia del 
farmacèutic  Sr. Pere Boadella, i que més tard hi va haver la Núria Balló, doncs, hi 
havia la preocupació de si es mantenia o no però clar entre una farmàcia i una 
gelateria hi ha molta diferència. En tot cas, hi ha coses que s’han mantingut, per 
tant, crec que la fisonomia de l’antiga farmàcia, la portalada, el rètol, etc. s’ha 
mantingut. 
I, sobre el que ha dit del mosaic de La Caixa. El mosaic ha estat retirat però està 
guardat, no s’ha destruït. L’Ajuntament els va manifestar que era un Fita, per tant,  
La Caixa l’ha guardat, i, si nosaltres hi trobéssim una ubicació ens podríem posar 
d’acord en aquest sentit. 
 
Parla la Sra. Joana Vilà Brugué, Regidora de l’Àrea de Promoció Econòmica: 
Només li vull comentar que recullo la seva petició, i, si li sembla bé en parlarem 
amb la Regidoria d’Urbanisme i amb l’Associació de Banyoles Comerç i Turisme que 
crec que també hi ha de participar. I, quan tinguem la decisió presa, doncs, els hi 
farem arribar. 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
Tenim dues preguntes. 
La primera és, saber si tal i com se’ns va dir s’ha fet l’estudi d’impacte econòmic de 
les proves esportives que es realitzen a l’Estany.  
I la segona pregunta és, si seria possible consultar el registre de queixes,  
intervencions i mediacions sobre les olors que emet Gelatines Juncà. Ja que tenim 
una ordenança d’olors feta el 2008, doncs, ens agradaria saber si hi ha aquest 
registre i si es pot consultat. 
 
Sr. Alcalde: 
Quant a l’impacte econòmic sobre les proves esportives a l’Estany vull recordar 
que, reiteradament, vostès l’han demanat i que, reiteradament, nosaltres hem 
contestat el mateix: que, en l’exercici del 2017, nosaltres executarem aquest pla 
econòmic i que quan el tinguem en donarem deguda compte. 
 
La segona pregunta. Quan hi ha queixes això ho fan el serveis tècnics de l’Àrea 
d’Urbanisme i de Medi Ambient de la Ciutat. Per tant, totes les actuacions que s’han 
fet i de les que se n’ha pogut parlar, i, les respostes, vostès poden parlar-ho amb 
els Regidors corresponent que juntament amb els tècnics els donaran les respostes 
adequades. 
 
Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal de 
Junts per Banyoles: 
Nosaltres, Esquerra-Junts per Banyoles, serem molt reiteratius amb el tema de la 
recollida d’escombraries. 
Últimament estem veient que en bastants contenidors enterrats està tot molt 
escampat per fora perquè estan plens, se suposa. Ens agradaria saber si es vigila el 
nombre de recollides que fa el concessionari perquè no creiem que tot sigui per la 
mala educació ciutadana. 
També és reiteratiu el que, en els contenidors grossos a la gent gran els costa 
aixeca la tapa i tirar-ho. Això també ho hem dit moltes vegades. No depèn de 
nosaltres, però, clar, això fa que moltes vegades hi hagi restes pel terra. No crec 
que depengui de la gent que fa la neteja viària. Amb això som reiteratius perquè 
ens envien moltes fotografies en aquest sentit. 
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Per tant, amb aquest tema ens podríeu dir que s’ha d’augmentar la recollida o s’ha 
de fer un estudi amb més profunditat.  
 
Una altra cosa. Quan es vol reservar per fer una activitat en una sala municipal 
voldríem demanar si podria ser més ràpid el fet de contestar si està ocupada o si es 
pot utilitzar. Per tant, volem demanar si pot ser més àgil; si des del moment que es 
ve a l’Oficina del Ciutadà si ja es podria respondre si es pot utilitzar a no. 
I, en general, qualsevol persona que vulgui organitzar algun acte o alguna 
conferència hi ha alguna graella que es pugui consultat durant tot l’any, per 
exemple, perquè no coincideixi un acte amb un altre. Això ho teniu pensat o ho 
teniu muntat?.  
 
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
És sobre el tema tan parlat en els Plens, el tema d’ El Cisne. 
Hem vist com sobre del bloc de les edificacions s’hi construeixen petites casetes i 
s’hi ha posat aire condicionat, per tant, el perfil de l’edificació del bloc que quedava 
rectilini s’ha vist modificat per aquests afegits que són antiestètics. Una vegada 
més hem de parlar d’aquesta edificació. És una història nefasta; semblava que ja  
s’havia posat fi a aquesta situació d’abusos però tornem a trobar-nos en una 
situació gens agradable. 
Voldríem saber quines actuacions es prendran. Suposo que ja ho han detectat, per 
tant, crec que hauríem de ser molt exigents i radicals amb aquest tema que fa 
temps que dura. 
 
Sr. Alcalde: 
Començo per aquest últim tema. 
Sobre això que diu vostè en parlàvem amb el Regidor abans d’aquesta sessió 
plenària. Un cop es detecta i ens fan arribar aquesta qüestió nosaltres agafarem el 
que diu l’acord d’Urbanisme i l’aplicarem amb tota la rotunditat que ha de ser, per 
tant, no hi ha d’haver cap més discussió sobre aquest tema. 
I si ha de ser d’una altra manera se’ns haurà de plantejar, però, per a nosaltres 
sense cap planteig que no n’hi ha nosaltres només admetrem el que diu l’acord del 
Pla Especial i la Modificació del Pla General. Per tant, en aquest sentit poden estar 
ben tranquils. 
Tots els afegits que no estiguin dintre el Pla General no es podran executar; i si hi 
ha alguna altra proposta ens l’han de fer arribar i ho haurem de modificar. O sigui, 
que tot el que no estigui dintre la legalitat vigent no hi podrà ser. Així de clar. 
 
Sra. Roser Masgrau: 
Sí, faltaria més. 
 
Sr. Alcalde: 
Quant a les activitats pel que fa a l’ocupació hi ha gent que ho demana amb sis  
mesos o un any d’antelació. Quan algú presenta una sol·licitud per demanar un 
equipament després l’Àrea de Serveis a les Persones veuen els dies que està 
ocupat, tot i així, a vegades s’intenta moure l’horari per tal que tothom hi pugui 
arribar a encaixar.  
A l’Àrea de Serveis a les Persones, la Regidoria d’Esports tenen molt clar el seu 
calendari, els horaris dels pavellons, fins i tot, amb les activitats esportives es pacta 
el calendari amb els diferents clubs que el fan servir. També, es fa així amb la 
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Regidoria de Festes. Tot i així passa que algú no hi pot caber, però, intentem no dir 
no i convidar dues activitats si es pot. 
 
El tema de les escombraries. No vull dir que en algun cas això que ha dit vostè no 
passi. Si vol vostè i jo després de la sessió plenària podem fer un recorregut pels 
diferents espais d’escombraries de la Ciutat, els soterrats i els no soterrats. 
Probablement ens trobarem en algun cas que estigui molt ple, però, hi pot haver 
casos amb bosses d’escombraries a terra i que els contenidors no estiguin plens. 
A vegades passa que si algú ho deixa a terra, després la gent pot suposar que els 
contenidors estan plens i ho deixa al costat. Llavors resulta que tens contenidors 
mig plens i en canvi hi ha bosses a terra acumulades. També pot passar que en 
contenidors soterrats hi ha una bossa molt gran que no passa i que solen ser de 
comerços. Això mateix jo ho he comprovat, per tant, hi ha aquesta dificultat.  
Aquest tema és complicat però nosaltres, a vegades, el compliquem més i el fem 
més difícil; tampoc és per un tema de recollida perquè al centre de la ciutat ho fem 
cada dia. A la perifèria ho fem un dia per l’altre perquè són contenidors que van 
menys carregats. Per tant, la freqüència no la podem ampliar perquè es fa cada 
dia. 
En tot cas, li vull dir que fa un temps, crec que vostè ja era Regidor, es va fer que 
un cap de setmana fos alternatiu i no es recollís, però, es va haver de posar un plus 
econòmic perquè al centre de la ciutat es recollís cada dia. Per tant, això s’està 
fent. 
Si vol ara podem anar a veure contenidors... 
 
Sr. Francesc Xavier Carreras: 
No cal. Si vol li ensenyo totes les fotos que he fet aquesta tarda. 
Jo el que vinc a dir és que si ens agrada tenir una ciutat neta hi hem de trobar un  
sistema. No cal anar a mirar bosses..., hi ha d’haver un sistema que Banyoles sigui 
una ciutat la més neta possible. No sé, la Policia Local, agents cívics, perquè a 
vegades crida l’atenció. 
 
Sra. Roser Masgrau: 
Voldria fer un afegit. En alguns llocs per exemple al C/ Dr. Hysern només funciona 
el codi cromàtic. No hi ha cap símbol que indiqui paper, plàstic, etc, ni símbols, ni 
cap escrit. És veritat perquè jo ho vaig demanar fa un any i encara no hi és. 
De totes maneres, jo crec que això no és per manca d’informació sinó que és per 
manca de civisme; per tant, seria per tenir tots els arguments perquè això no es 
pugui dir. 
 
Sr. Alcalde: 
Sr. Carreras entendrà que tots volem tenir una ciutat neta. En els parcs infantils 
hem posat la informació que cal amb el tema de la recollida pels gossos i malgrat 
això n’hi ha. Per molta fotografia que li hagin pogut passar a mi també me la 
passen, probablement, en tinguem de repetides. 
Un dia uns veïns em varen cridar i hi vaig anar, i, a l’obrir un dels contenidors 
estava buit quan a fora hi havien moltes bosses, per tant, això malauradament 
passa.  La Policia Local en fa moltes d’actuacions d’aquest tipus. 
En tot cas, si ho haguéssim de controlar tot amb càmeres i en cada moment mala 
feina feríem. 
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El Sr. Alcalde  dóna les gràcies a tots els assistents, i els diu fins el proper Ple.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 20 
h 50 m del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la 
seva constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,        El Secretari, 
 
 


