ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 31
DE JULIOL DE 2017

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 31 de juliol
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 Accidental, Sra. Esther Gironès Alabau.

El Sr. Alcalde dóna la bona tarda a tothom.
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen:

1.0.- PRESIDÈNCIA
1.1.- APROVACIO DE LES ACTES ANTERIORS: PLE ORDINARI 26 JUNY 2017
i PLE EXTRAORDINARI I URGENT 17 JULIOL 2017.
Les actes de Plens anteriors, Ordinari 26 juny 2017 i Extraordinari i Urgent 17 juliol
2017, d’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple
Corporatiu: S’aproven per unanimitat.

1.2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L'ALCALDIA
DEL DIA 19 DE JUNY AL 21 DE JULIOL DE 2017.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions que
corresponen del núm. 2017.1885, de 19 de juny, al núm. 2017.2231, de 21 de
juliol de 2017, accessibles des de la Carpeta del Regidor en format digital.

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.

1.3.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT 2N. TRIMESTRE
Donar compte de l’Informe de Morositat del 2n. trimestre.
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:
1.- Informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per la Llei per al
pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat Local.
ES PROPOSA:
1.- Donar compte de l’informe corresponent al 2n. 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.
Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.

1.4.- DONAR COMPTE INFORME AVALUACIÓ 2N.TRIMESTRE MINHAP

Donar compte de l’Informe d’Avaluació del 2n. trimestre del MINHAP.
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 2n. Trimestre de l’execució del Pressupost de l’exercici
de 2017 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 25 de juliol 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 2n. Trimestre de
2017 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany :
•

Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.

2.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

El Sr. Alcalde els diu que aquest primer punt i el segon punt es tractaran de
manera conjunta.
2.1.- Aprovació inicial de la modificació puntual del TR del PGOU per a la
dotació d'equipaments públics "El Molí dels Paraires"
Vista la proposta de Modificació Puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació
Urbana de Banyoles per a la dotació d’equipament públic “El Molí dels Paraires”
redactada per l’arquitecte municipal, que té per objecte la qualificació com a
sistema d’equipaments de la planta baixa i l’altell de l’edifici, situat a la Plaça Sant
Pere, 9.
Vist l’informe tècnic i jurídic emès per la Cap del servei d’urbanisme i l’arquitecta
municipal, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual del Text Refós del
Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles per a la dotació d’equipament
públic “El Molí dels Paraires”, promoguda per l’Ajuntament de Banyoles i
redactada per l’arquitecte municipal.
SEGON.- DISPOSAR sotmetre la referida aprovació inicial A INFORMACIÓ
PUBLICA d’un mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, tot sol·licitant, simultàniament, informe
als Organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els qual l’han
d’emetre en el termini de 1 mes.
TERCER.- SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial, en l’àmbit objecte de la Modificació Puntual del Text
refós del Pla General d’ordenació Urbana, quan les noves determinacions comportin
una modificació del règim urbanístic, d’acord amb el plànol de delimitació que
s’acompanya.
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per
la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat.

2.2.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial del Nucli
Antic de Banyoles per a la dotació d'equipament públic "El Molí dels
Paraires"

Aprovació inicial de la modificació puntual del PENAB per a la dotació
d’equipament públic “El Molí dels Paraires”.
Vista la proposta de modificació puntual del Pla Especial del nucli antic de Banyoles
(PENAB) per a la dotació d’equipament públic “El Moli dels Paraires”, redactada per
l’arquitecte municipal, l’objecte del qual és la qualificació com a sistema
d’equipaments de la planta baixa i l’altell de l’edifici situat a la Plaça Sant Pere, 9.
Vist l’informe tècnic i jurídic emès per la Cap del Servei d’Urbanisme i l’arquitecta
municipal, es proposa al Ple l’adopció dels següents
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla Especial
del nucli antic de Banyoles (PENAB) per a la dotació d’equipament públic
“El Moli dels Paraires”, redactada per l’arquitecte municipal.
SEGON.- DISPOSAR sotmetre l’expedient INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’un
mes en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió i a la seu electrònica de
l’Ajuntament, per tal que tant el públic en general com les persones físiques i
jurídiques que es considerin interessades, d’acord amb l’article 4 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques
puguin consultar-lo i formular les al·legacions i suggeriments oportuns.
TERCER.- SOL·LICITAR informe als Organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
QUART.- SUSPENDRE de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística i d’urbanització, així com llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació
o ampliació d’activitats, o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial en els àmbits en que les noves determinacions
comportin una modificació del regim urbanístic
No obstant l’anterior, d’acord el que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme, es podran
atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per
la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat.

Intervencions.
Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme i Activitats:

Com ja saben fa uns mesos hi va haver la venda d’una parcel.la en l’àmbit de l’UP7
i hem cregut convenient destinar els diners d’aquesta venda, que han passat a ser
Patrimoni Municipal del Sòl, a la compra del Molí dels Paraires.
Per aconseguir que aquesta compra passi a ser equipament municipal s’havien de
fer unes modificacions del Pla General i del Pla Especial del Barri Vell per tal de
qualificar aquest molí d’equipament públic.
També, tenim la intenció d’arreglar-lo i fer-lo visitable. Per tant, seguim en la línia
de recuperar tot el que té relació amb els recs, amb els molins i amb el Sistema
Estany.
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP:
La CUP ens abstindrem. Ja ho vàrem explicar en les informatives, que compartim
l’objectiu final tractant-se d’una petita intervenció, i, seguim en la reflexió global
que torna a ser un element cultural potent. Ja ens sembla bé, però, amb les nostres
reserves, ens abstindrem.
Sr. Alcalde:
Val a dir que el molí és petit però nosaltres el que volem fer és la seva compra. Ara
aquí el que proposem és fer aquestes modificacions per fer-ne després la seva
compra.
Nosaltres el que fem és comprar patrimoni; això ens sembla que comprant aquest
molí a partir de 30 mil euros a la placeta de Sant Pere val la pena. En tot cas, és
patrimoni important del centre de la Ciutat, amb un rec i amb un salt important, i,
que en un futur s’hi podria fer algun tipus d’actuació que valgui la pena com
il·luminar-ho i que pugui ser un espai emblemàtic de la ciutat.
Sr. Non Casadevall:
Quan volem dir petit volem dir que es pot ubicar en una reflexió més global dels
espais del passat de la ciutat amb una explicació més completa en aquest sentit.
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
El nostre vot serà afirmatiu; i, a més felicitem a l’equip de govern per aquesta
iniciativa perquè ens sembla que suposa una millora en la dotació del patrimoni de
la ciutat i que pot ser important en la línia “Banyoles Ciutat d’Aigua”. I, que posa en
valor el patrimoni que ja tenim.
Votació dels dos temes.
Votació de l’acord. Aprovació inicial de la modificació puntual del TR del
PGOU per a la dotació d’equipament públic “El Molí dels Paraires”: 15 vots
a favor (grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICVIdB) i 2 abstencions (grups municipals: CUP). S’aprova per majoria
absoluta.
Votació de l’acord. Aprovació inicial de la modificació puntual del PENAB
per a la dotació d’equipament públic “El Molí dels Paraires”: 15 vots a favor
(grups municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2
abstencions (grups municipals: CUP. S’aprova per majoria absoluta.

2.3.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial de
residus sòlids urbans, promogut pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 29 de maig de
2017 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual
del Pla Especial de tractament de residus sòlids urbans del Pla de l’Estany,
promoguda pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
L'acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 117 de 20 de
juny de 2017, en el Diari El Punt del dia 15 de juny de 2017, en el tauler d’edictes
de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a la secció de planejament en
exposició pública de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles.
Durant el referit termini d’informació pública no es varen presentar al·legacions ni
suggeriments.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla Especial
de tractament de residus sòlids urbans del Pla de l’Estany, promoguda pel Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.
SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme
per a la seva aprovació definitiva.

Intervencions.
Sr. Alcalde:
Aquest tema ja va estar aprovat inicialment i no hi va haver cap al·legació en el
procés d’exposició pública, i, ara el portem a l’aprovació provisional per anar a la
Comissió d’Urbanisme.
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB:
El nostre vot serà d’abstenció tal i com ho vàrem fer en l’aprovació anterior.
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP:
Nosaltres també ens abstindrem com en l’anterior votació.
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
També, igual com ho vàrem fer en l’anterior votació.

Votació de l’acord. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla
Especial de residus sòlids urbans, promogut pel Consell Comarcal del Pla
de l’Estany: 14 vots a favor (grups municipals: Convergència i Unió i Junts
per Banyoles) i 3 abstencions (grups municipals: CUP i ICV-IdB). S’aprova
per majoria absoluta.

3.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sr. Alcalde:
Ara passem a dos temes, que com ja sabem, s’havien d’entrar de manera urgent:
“Increment de retribucions del personal de la Corporació d’acord amb la
Llei 3/2017 de Pressupostos generals de l’estat per l’exercici 2017”, i
“Modificació de crèdit núm. 51/2017 per transferències entre partides”.
El Sr. Alcalde els demana si estan d’acord en votar la urgència d’aquests
dos temes.
Resultat: S’aprova per unanimitat la urgència dels dos temes.

3.1.- PROP_ACORD INCREMENT RETRIBUCIONS D'ACORD LPGE 26072017

Increment de retribucions del personal de la Corporació d’acord amb la Llei
3/2017 de Pressupostos generals de l’estat per l’exercici 2017.
Vist que en data 28 de juny de 2017 es va publicar en el BOE la Llei 3/2017, de 27
de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017. D’acord amb la
disposició final trenta cinquena de la Llei, aquesta entra en vigor a l’endemà de la
seva publicació en el BOE.
Vist que el capítol I del Títol III d’aquesta es refereix a les despeses del personal al
servei del sector públic, i atès que l’ article 18 estableix que, amb caràcter general,
a l’any 2017, les retribucions d’aquest personal no podran experimentar un
increment global superior a l’1% respecte a les vigents a 31 de desembre de
2016(article 18.Dos). Aquest article 18, té caràcter de norma bàsica (art18.Onze).
Atès que l’apartat dos del mateix article 18 de la Llei 3/2017 LPGE, estableix
l’aplicació per tot l’any 2017 de l’import màxim que global de l’1 %. Respecte al
salari base i Triennis, també fixa els imports assenyalant que es percebran en les
nòmines ordinàries de gener a desembre 2017.
Atès que pel que es refereix al personal laboral, l’art.18-apartat quatre, estableix
que la massa salarial del personal laboral s’incrementarà en el percentatge màxim
previst en l’apartat dos de l’article 18 (un 1%), i que estarà integrada pel conjunt
de retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per
aquest personal.
Vist que, el Conveni de condicions de treball del personal laboral, estableix que les
retribucions del personal laboral tindran la mateixa estructura i seran de la mateixa
quantitat que els establerts amb caràcter bàsic per a la funció pública. Per tant, a
aquests efectes retributius, tant de conceptes com la quantia d’aquest, el personal
laboral de l’ajuntament de Banyoles al qual li sigui d’aplicació el Conveni laboral
queda equiparat al personal funcionari de l’Ajuntament.

Vist que en data 24 de juliol s’ha acordat en Mesa general de matèries comuns amb
els representants dels treballadors l’increment de les retribucions, en l’import fixat
en la LPGE pel salari base, triennis i Complement de destí i l’1% la resta de
retribucions complementàries, complement de productivitat i hores extraordinàries
a les quals tingui dret el personal de la corporació durant l’exercici 2017, així com
els endarreriments meritats des de l’1 de gener.
Vist l’informe del Servei de Recursos Humans de la Corporació de data 26 de juliol
de 2017.
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 22.2.1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de Règim local, correspon al ple de la Corporació fixar la
quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.
Per tor l’esmentat es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Modificar l’import del salari i base i dels triennis assignats al personal de la
corporació, d’acord amb els imports fixats per la Llei 3/2017, de 27 de juny de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
Segon.- Modificar l’import del complement de destí amb l’import fixats per aquest
concepte en la Llei 3/2017, de 27 de juny de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2017.
Tercer.- Modificar la Relació de llocs de treball de la Corporació, amb l’increment del
Complement específic assignat a cada lloc de treball en un 1%, així mateix els
complements de perllongació de jornada, i el complement de incompatibilitat i els
complements de torn i festius.
Quart.- Incrementar en un 1% l’import de l’euro/dia del personal que percep
complement de productivitat variable d’acord amb el sistema d’avaluació aprovat
per l’Ajuntament de Banyoles.
Cinquè.- Incrementar en un 1% l’import de les hores extres i gratificacions que
tingui dret a percebre el personal de la Corporació en l’exercici 2017. El mateix
increment s’aplicarà a l’import de les substitucions, si s’escau, en cas d’absència del
Secretari, Interventora, i Tresorer, Cap de la Policia local i Encarregat de la Brigada.
Sisè.- Establir que els imports de les retribucions individuals incrementades amb el
percentatge acordat s’aplicarà en la nòmina del personal del mes d’agost de 2017.
Setè.- Abonar els imports corresponents als endarreriments de les retribucions que
s’hagin generat des del mes de gener i fins al mes de juliol de 2017 com a
conseqüència de l’increment de 1% de les retribucions d’acord amb la Llei de
Pressuposts Generals de l’Estat.
Vuitè.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Banyoles.

Votació de l’acord. Increment de retribucions del personal de la Corporació
d’acord amb la Llei 3/2017 de Pressupostos generals de l’estat per
l’exercici 2017. S’aprova per unanimitat.

3.2.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 51/2017.

Modificació de crèdit núm. 51/2017 per transferències entre partides
Vist l’Informe proposta de modificació de crèdit, per transferències entre partides,
del Servei de Recursos Humans, per l’increment de les retribucions del personal de
la Corporació per a l’exercici de 2017, d’acord amb la Llei 3/2017 de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’exercici de 2017.
Vist el que disposa l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a. de
les d’execució del vigent Pressupost
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es PROPOSA a l’Ajuntament Ple,
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 51/2017, per
transferències de crèdit entre partides, d’acord amb el que disposa l’article 177 del
Reial Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el
següent quadre:
ALTES
Org

Func

Econ Descripció

Import

11

93100

12000 Política Econ. i Fiscal

Salari Base Grup A1

1.807,22

11

93200

12000 Gestió Sistema Tributari

Salari Base Grup A1

2.396,41

12

92000

12000 Administració General

Salari Base Grup A1

5.225,58

21

17000

12004 Ag. Medi Ambient

Salari Base Grup C2

894,30

23

15000

12000 Ag. Urbanisme

Salari Base Grup A1

4.972,76

23

15210

12000 Habitatge

Salari Base Grup A2

508,91

31

15330

13000 Vies públiques

Retribucions bàsiques

33

13000

12001 Policia Local

Salari Base Grup A2

12.459,80

40

33000

12000 Cultura

Salari Base Grup A1

1.499,05

40

33210

13000 Biblioteca

Retribucions bàsiques

1.357,35

40

33200

13000 Arxiu Comarcal

Retribucions bàsiques

589,88

5.270,15

40

33320

12000 MACB

Salari Base Grup A1

530,03

41

33800

13000 Festes populars

Retribucions bàsiques

286,10

42

32000

13000 Educació

Retribucions bàsiques

390,46

42

32310

13000 Escola B. Reixach

Retribucions bàsiques

245,58

42

32311

13000 Escola La Draga

Retribucions bàsiques

236,21

42

32312

13000 Escola Can Puig

Retribucions bàsiques

245,48

42

32313

13000 Escola Pla de l'Ametller

Retribucions bàsiques

259,54

42

32314

13000 Escola Camins

Retribucions bàsiques

244,75

42

32500

12003 OME

Salari Base Grup C1

263,39

42

32700

12003 Programes diversitat

Salari Base Grup C2

147,58

43

23105

12003 Joventut

Salari Base Grup C1

504,66

45

34000

13000 Esports

Retribucions bàsiques

934,22

45

34221

13000 Pav. La Draga

Retribucions bàsiques

336,30

45

34223

13000 Pav. La Farga

Retribucions bàsiques

292,00

45

34224

13000 Camp de Futbol Vell

Retribucions bàsiques

171,89

51

92400

13000 Participació ciutadana

Retribucions bàsiques

326,67

52

49101

13000 Ràdio Banyoles

Retribucions bàsiques

826,26

53

92300

13000 Informàtica

Retribucions bàsiques

1.450,36

54

92500

12004 Atenció als ciutadans

Salari base Grup C2

2.174,18

60

23117

Barri Farga-Medi
12003 Ambient

Salari Base Grup C1

22,27

60

24100

12001 Promoció del Treball

Salari Base Grup A2

362,33

60

43010

12000 Promoció Econòmica

Salari Base Grup A1

1.905,54

60

43110

12001 Fires i mercats

Salari Base Grup A2

290,91

60

24107

13100 Foment Activ. Econ.

Retribucions personal eventual

206,51

60

24111

13100 Treball als barris

Retribucions personal eventual

2.497,22

60

24112

13100 Joves per l'ocupació/15

Retribucions personal eventual

46,37

60

24113

13100 Joves per l'ocupació/16

Retribucions personal eventual

235,43

60

24120

13100 Garantia Juvenil

Retribucions personal eventual

264,27

60

43114

12001 Comerç

Salari Base Grup A2

379,56

60

43303

13100 Prospecció empresarial

Retribucions personal eventual

284,25

60

43302

13100 Teixit empresarial

Retribucions personal eventual

289,34

60

43203

13100 Desenv. Turístic

Retribucions personal eventual

284,25

70

92000

13000 Administració general

Retribucions bàsiques

353,21

70

91200

10001 Òrgans de govern

Altres remuneracions

70

91200

23300 Òrgans de govern

Altres indemnitzacions
TOTAL

2.371,47
760,00
57.400,00

BAIXES
Org

Func

Econ Descripció

11

92901

50000 Fons de contingència

Import
Fons de contingència

57.400,00

TOTAL

57.400,00

Segon.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents,
prèvia publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es
presentin reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords
provisionals esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es
procedirà a la publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides
per capítols.

Sr. Alcalde:
Aquesta modificació de crèdit veuran que es tracta d’aquesta quantitat de les
retribucions que puja 57.400,00 euros; i, que és el cost d’aquest 1% que es traurà
del fons de contingència i que, com saben, aquest fons de contingència és de
120.000,00 euros.
Votació de l’acord. Modificació de crèdit núm. 51/2017 per transferències
entre partides. S’aprova per unanimitat.

CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIO: PRECS, PREGUNTES I
MOCIONS

Moció del grup municipal d’ICV-IdB per la regulació dels habitatges d’ús
turístic a Banyoles.
En els darrers anys Catalunya està vivint un augment de turistes que visiten
diferents indrets del nostre territori. Banyoles no ha quedat fora d'aquesta
tendència i any rere any veu augmentada l'afluència de visitants en el nostre
municipi. Propiciada principalment per l'oferta esportiva de la ciutat, combinada
amb un entorn paisatgístic i natural únic.

Aquest augment no va acompanyat d'un creixement d'allotjament turístic; hotels,
hostals i albergs, en el nostre entorn més proper. La tendència actual passa per la
utilització dels habitatges d'ús turístics (HUT) gràcies a plataformes digitals que en
faciliten aquest ús.
Ciutats com Barcelona, Tarragona o Lloret, on el turisme té una pressió molt gran
han regulat l'ús d'HUT de manera urgent i extraordinària. Altres ciutats estan
regulant de manera més calmada i planificada aquest nou servei turístic per tal de
poder prevenir possibles incidències i molèsties.
En aquests moments Banyoles no disposa de projectes hotelers, hostals o albergs
a curt termini tot hi que en determinats moments; estiu, esdeveniments esportius o
culturals de gran format, poden fer pensar que cal més oferta d'aquest tipus. És
per això que alguns ciutadans/es poden cobrir aquesta demanda oferint els seus
habitatges per a ús turístic de manera puntual o permanent.
Abans que aquesta pràctica sigui estesa cal determinar-ne les condicions amb les
quals poden oferir els seus habitatges com a HUT per tal de regular-ne l'ús,
prevenir els efectes negatius i millorar-ne els serveis.
És per això que ICV-IdB proposa els següents ACORDS:
PRIMER.- Redactar un ORDENANÇA REGULADORA DELS HABITATGES D'ÚS
TURÍSTIC a Banyoles abans de finalitzar l'any 2018.
SEGON.- Revisar els HUT actuals per tal de controlar-ne l'ús i disminuir-ne les
possibles problemàtiques.
TERCER .- Realitzar un estudi de les necessitats d'allotjaments turístics a la ciutat
de Banyoles.
Intervencions.
Defensa la Moció el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal
d’ICV-IdB:
Des d’Iniciativa proposem aquesta moció bàsicament perquè volem avançar-nos al
que d’altres ciutats estan patint. I, és que els habitatges d’ús turístic més coneguts
per les plataformes que els promocionen, -on line-, estan creant problemes arreu
de diferents ciutats de Catalunya, ja que en algunes ciutats no està regulat el com
se n’ha de fer ús d’aquests habitatges.
I com que, hem vist fa poc temps com Barcelona n’ha regulat l’ús i a partir d’aquí
moltes ciutats ho han anat fent. El mes passat Lloret de Mar en regulava l’ús. I ara
veiem com Girona, la ciutadania, s’està mobilitzant perquè se’n faci un reglament i
es determini com s’han d’utilitzar aquests habitatges d’ús turístic.
Nosaltres, vàrem fer preguntes en aquest Ple Municipal el mes de gener i vàrem
detectat que hi havia un seguit d’habitatges d’ús turístic que no tenen llicència; per
això que nosaltres hem considerat que abans de tenir aquest problema, doncs,
regulem-ne l’ús: Com volem que siguin, que han d’oferir i quina normativa han de
seguir a nivell municipal. I, com ho hem de fer per tenir constància d’aquesta oferta
turística i poder-la controlar.
Podem agafar reglaments d’altres ciutats, essent més o menys restrictius; i ens
agradaria que ho féssim abans de començar l’any 2018. Tenim temps per discutirho i veure com fem aquesta ordenança. També, voldríem tenir-ne un control i saber
quins tenen llicència i en quines condicions estan.
I per últim. Volem demanar la possibilitat d’oferir espais hotelers, aquest tema ja
ha sortit en diferents ocasions en els debats sobre la redacció del nou POUM; i que
abans d’oferir aquests espais hotelers ens puguem seure i reflexionar sobre quin
model turístic volem, quins fan falta, com també, ja que en aquest moment no

tenim hotels ni hostals, fer una reflexió profunda i poder-la incorporar en el Pla
d’Ordenació Urbanística que estem redactant.
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
Només per explicar el nostre sentit de vot. Nosaltres donarem suport a la moció del
Sr. Joan Luengo ja que estem d’acord que estem davant una problemàtica que cal
regular i prevenir. Perquè, si prevenim potser no tindrem els problemes que han
tingut d’altres ciutats.
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Nosaltres també estem a favor d’aquesta proposta. Entenc que aquesta moció és
un punt de partida per poder-ne parlar i de com s’haurà de redactar aquesta
ordenança. De, si cal agafar el model de Lloret de Mar o si fem una ordenança
pròpia, tenint en compte les diferències que hi ha entre una ciutat i l’altra.
Però, estem d’acord que Banyoles ha de ser una ciutat turística - esportiva i
turística - familiar perquè és probable que, pocs o molts, apareguin apartaments
d’aquests tipus; i, a més, pel camí que anem en plataformes digitals que
n’ofereixen i que és molt fàcil de posar-n’hi. Per això que, per molt que ara poden
ser casos aïllats ens podem trobar que en 10 anys estiguem parlant d’uns 50 pisos
en aquesta situació, per tant, és important que ho tinguem regulant des d’un
principi.
Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de CiU:
Tot i aquesta moció que s’ha presentat és important que no generem una alarma
en el municipi en què ara mateix no cal fer-ne cap d’alarma.
És un tema d’actualitat però la nostra realitat és molt diferent que la de Lloret de
Mar o la de Barcelona, tal i com ja es diu en aquesta moció. Tot i així, hi ha
habitatges turístics a la nostra ciutat i que el 90% estan regulats; alguns ho han
estat a partir del nostre control i regulació. En falten per regular però conjuntament
amb el Departament de Turisme hi estem treballant, tot i que, ens és difícil trobar
les adreces d’aquests habitatges a través d’aquestes plataformes digitals.
En tot cas, sí és evident, com han dit vostès, que és un tema d’actualitat. Per tant,
ens sembla oportú iniciar aquest treball en aquesta direcció i amb una ordenança,
com ha comentat, en fer un estudi i en fer una mirada a mig i a llarg termini,
sobretot, en el marc del POUM quina funció han de tenir aquests habitatges d’ús
turístic.
Per tot això, votarem a favor.
Votació de l’acord. Moció del grup municipal d’ICV-IdB per la regulació dels
habitatges d’ús turístic a Banyoles. La Moció s’aprova per unanimitat.

Moció dels grups municipals ICV-IdB, CUP i Junts per Banyoles-ERC per la
millora de l’ESO a la Ciutat de Banyoles.
El passat mes de juny es va celebrar el Consell Escolar Municipal (CEM) de
Banyoles. En aquest es va exposar un estudi de la situació educativa de la ciutat on
es posava de manifest la situació de vulnerabilitat i dificultat educativa per part
d'alguns sectors de la ciutat.

Posteriorment a l'exposició d'aquest informe es va explicar que el curs 2017/2018
Banyoles no comptaria amb 13 grups de 1r d'ESO tal i com s'havia formulat
inicialment sinó 12. Aquesta situació, decisió presa des del Departament
d'Ensenyament unilateralment, comportava augmentar la ràtio de les aules de 27 a
30 alumnes, on el màxim podrien ser 33 i no 30 com s'havia plantejat inicialment.
Aquesta decisió millorava, segons els tècnics, la distribució dels alumnes dels
instituts, però no anava acompanyada d'un augment de serveis o prestacions
educatives per pal·liar-ne les conseqüències. Un error esmenat per part de les
direccions dels instituts que es van manifestar dolguts per la decisió, així com
també, es va demanar la revisió del sistema d'inscripcions a l'educació secundària
de Banyoles.
Aquesta situació pot disminuir la qualitat del sistema educatiu de secundària i
afectar a les necessitats especials que hi ha.
És per això que els grups d'ICV-IdB, CUP i Junts per Banyoles-ERC proposen
els següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar públicament la disconformitat de la decisió presa
unilateralment pel Departament d'Ensenyament de reduir el número de grups de
1r d'ESO pel curs 2017/2018 i traslladar la màxima preocupació per la situació
exposada en el document del CEM.
SEGON.- Exigir al Departament d'Ensenyament, prèvia petició a les direccions dels
instituts de les seves necessitats, que es compensi aquesta situació amb augment
de personal i serveis als instituts de Banyoles per tal de contrarestar-ne les
possibles dificultats i disminució de la qualitat.
TERCER.- Reclamar al Departament d'Ensenyament mesures a curt, mitjà i llarg
termini per revertir aquesta situació actual i garantir la qualitat del sistema
educatiu i de suport als professionals de l’àmbit.
QUART.- Reclamar al Departament d'Ensenyament que no efectiu més reduccions
de grups en el nostre municipi de manera unilateral, i si aquests s'efectuen es
buscarà la participació del CEM.
CINQUÈ.- Instar al Departament d’Ensenyament a una ampliació urgent de
recursos per tal de fer front a aquestes dificultats.
Intervencions.
Defensa la Moció el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal
d’ICV-IdB:
Primer de tot vull deixar constància la bona feina feta pels tres grups: d’Esquerra,
de la CUP i d’Iniciativa portant al Ple una discussió que hi va haver al Consell
Escolar Municipal que és el màxim òrgan representatiu de la nostra ciutat.
El que reclamem no és que sigui una situació única a la Ciutat de Banyoles sinó que
s’ha donat arreu del territori de Catalunya, de reduir el número d’aules ofertades de
primer d’ESO a Banyoles; n’hi havia previstes 13 i al final seran 12, això fa que la
ràtio, el número d’alumnes passi de 27 a 30, inicialment, essent efectiu que pugui
passar de 30 a 33 perquè tots sabem que hi ha un 10% de marge en incorporar-se
dintre d’aquests grups al llarg dels cursos.
En aquell Consell Escolar Municipal hi va haver una reflexió per part de diferents
àmbits educatius que reclamaven que aquest Consell Escolar Municipal tingui,
primer, més poder de decisió i, segon, que es compensi d’alguna manera. I, per

exemple, cal dir que el Regidor va fer la pregunta al tècnic pertinent i no va rebre
resposta.
Per tant, el que reclamem és que assumint que es redueixi el número de grups
ofertats de primer d’ESO volem que se’ns compensi amb serveis, amb personal o
amb d’altres coses.
Després. Preveient que això pugui passar més vegades i amb més cursos
considerem que el poder de decisió o de discussió de reduir-ho es faci en el Consell
Escolar Municipal abans de prendre una decisió l’equip de govern.
Per tot això, hem presentat aquesta moció. I, ara si algun grup vol fer algun apunt
que cregui m’hagi deixat, doncs, endavant.
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP:
Només per afegir que el model de ciutat és prou potent tal i com ho vàrem explicar
i com es demostra que és viu el Consell Escolar Municipal, doncs, ens semblava de
rebut donar suport a una moció veient que pot ser un atac directe a un model i a
una situació amb uns acords previs; i, que de cop i volta l’administració es despenja
amb un canvi en les regles del joc, a última hora.
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Nosaltres volem afegir que aquestes decisions que es poden prendre en general
tenen les seves raons; en el cas de Banyoles que tenim un alumnat com tot sabem
amb unes dificultats molt especifiques, i, que s’ha vist molt bé en aquests últims
informes que s’han fet i ens heu passat, es veuen uns percentatges de fracàs
escolar i de dificultats, per tant, qualsevol cosa que vagi en augment amb el
nombre d’alumnes dificulta la tasca d’assimilació.
Per això, crec que des de la problemàtica banyolina hem de tenir un interès
suplementari en subsanar aquestes dificultats escolars tot i que, potser, en d’altres
llocs podrien ser idònies, però, que, en el cas del nostre alumnat no ho són. En tot
cas, això no vol dir que no estiguem al costat del CEM ja que ens sembla un
organisme molt valuós en què hi hem de treballar a la una i en paral·lel per
aconseguir una millora del nostre sistema educatiu de Banyoles.
Sr. Jordi Congost Genís, Portaveu del grup municipal de CiU:
D’entrada la presentació d’aquesta moció ens ha sorprès, sobretot, per la manera
de procedir, en el seu procediment; no tant perquè els tres grups s’hagin posat
d’acord, que això ho entenc, sinó pel fet de deixar-nos al marge en la presentació
aquesta moció.
Això ens ha sorprès; mostra una voluntat de deixar-nos fora, de posar-nos en un
compromís o d’un tecnicisme polític que penso no s’escau, i, menys en aquesta
matèria com és l’educació en la qual hi ha hagut sempre un pacte tàcit amb tots els
grups polítics. Des del 1998, 1999, que va néixer el Consell Escolar Municipal que
totes les decisions es vinculaven en el Consell Escolar Municipal, primer, i
posteriorment es portaven en el plenari.
Per tant, des d’aquest punt de vista certa sorpresa d’entrada i que ha mostrat una
interpretació de deixar-nos fora d’aquest acord.
Algunes de les formacions que presenteu aquesta moció feu de la participació un
“dogma de fe”; però, és que precisament aquesta moció no està consensuada des
de la plataforma participativa més potent que tenim a la ciutat, com és el Consell
Escolar Municipal. Ho repeteixo no està consensuada. Quan ens convé apel·lem a
aquestes plataformes participatives per crear-ne de noves i quan no ens convé en
les saltem.

Hagués estat millor plantejar-ho el mes de juny o esperar a l’octubre i pactar-ne el
contingut perquè tal i com estan els cinc punts n’hi ha dos, el segon i el quart, que
com equip de govern no podem ni volem, no ens sentim còmodes amb el seu
redactat, no volem aprovar aquesta moció.
Si la moció continua vigent per aprovar-la en el Ple nosaltres votarem en contra; i
l’altra opció seria deixar-la damunt la taula i acabar-la de pactar en el CEM;
nosaltres n’hem fet un redactat diferent, per tant, es podria presentar en el primer
plenari del Consell Escolar del curs vinent.
Sr. Joan Luengo:
Sempre és millor que una moció s’aprovi que no pas quedi rebutjada.
Però, jo vull explicar que aquesta moció es va presentar dilluns de la setmana
passada; han tingut una setmana perquè l’equip de govern es posi en contacte amb
els tres grups de l’oposició i digui quins punt vol pactar.
Vostès saben que quan aquest grup municipal d’Iniciativa presenta una moció
sempre està disposat a negociar-la “de cap i de nou”, per tant, diàleg tot el que
vulguin. I si la volen deixar sobre la taula i parlar-ne de cares al mes de setembre
serà benvinguda.
Rèplica del Sr. Alcalde:
Vostès decidiran el que vulguin i el que creguin més oportú, però, jo no puc estar
d’acord amb vostè quan vostès entren una moció que diu ben clar els grups que la
presenten, Iniciativa, CUP i Junt per Banyoles. Vostès l’han treballada abans de
dilluns de la setmana passada i aquest grup de govern no va estar convidat a
preparar aquesta moció perquè la varen portar bona i feta.
Vostès poden fer el que vulguin i nosaltres també. Vostès ens podien dir que volíem
fer una moció sobre aquest tema, però, no ho han fet, per tant, el que ha dit el Sr.
Congost té tota la raó.
Una altra cosa molt important, dels 10 anys que porto d’Alcalde i dels altres
governs de la ciutat, sempre, qualsevol moció que ha fet referència a un tema
d’ensenyament primer s’aprova en el CEM i després en el plenari, doncs, jo no ho
canviaré. Vostès ho poden canviar, en tot cas, quan governin; mentre no governin
no ho canviarem.
Fins i tot, estaria d’acord en modificar els apartats segon i quart, però, si ha d’estar
igual que ara nosaltres ho presentaríem primer al CEM. I, com vostès ja saben tot
el que s’aprova en el CEM es trasllada al Departament d’Ensenyament. Per tant, si
hem d’aprovar alguna cosa que va més enllà d’això sempre s’aprova primer en el
CEM i després aquí.
Nosaltres podríem canviar alguna cosa del redactat però fonamentalment aquesta
seria la resposta en qüestió.
Sra. Roser Masgrau:
Em sap greu aquesta polèmica perquè és un tema que tots, de fons, hi estem
d’acord. A més, tinc aquí les resolucions del CEM que diu: “...és per això que el
Consell Escolar Municipal sol·licita que les ràtios es mantinguin a 23 alumnes per
grup...” Per tant, no fem res més que reforçar i ratificar el que ja es va decidir en el
CEM i que ho ha recollit.
De fet, jo crec que hi estem tots d’acord per això em costa entendre que hi hagi
aquesta reticència.
Aquesta moció ha estat presentada per iniciativa d’un grup municipal, se’ns va
convidar a participar-hi i quan vaig saber que algun grup hi estava exclòs vaig
insistir que també se’ls inclogués perquè l’objectiu és la millora dels escolar

banyolins; això està molt clar. Per tant, tot el que va a favor d’aquest objectiu és el
que nosaltres defensarem.
Sr. Alcalde:
És evident, que nosaltres defensem els mateixos interessos des de diferents punts
de vista, tant és així que tot el que ha estat recollit en el CEM els hi hem passat.
I, això és el que com a Alcalde i com a President del CEM és la meva obligació
passar-ho.
En tot cas, nosaltres considerem que no hem de canviar el funcionament del plenari
que sempre ha estat així, tot i que després el Sr. Luengo es va posar en contacte
amb el Sr. Congost però és que això ha de ser d’inici sinó no ens hi volem sumar.
Per tant, tenen dues opcions deixar la moció sobre la taula o posar-la a votació i
que el vot de l’equip de govern ja saben quin és.
Votació de l’acord. Moció dels grups municipals ICV-IdB, CUP i Junts per
Banyoles-ERC per la millora de l’ESO a la Ciutat de Banyoles: 9 vots en
contra (grup municipal: Convergència i Unió) i 8 vots a favor (Junts per
Banyoles, CUP i ICV-IdB). La Moció és rebutjada.

PRECS I PREGUNTES DELS GRUPS MUNICIPALS:

Intervencions.
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB:
Nosaltres tenim quatre precs.
El primer, és referent a la Triatló. Nosaltres volem reclamar si ens podem trobar el
mes de setembre per parlar d’aquests grans esdeveniments. Ara no entraré si es va
fer millor o pitjor o de quines coses es poden millorar o quines no. Evidentment,
que nosaltres tenim un llistat de coses que poden millor.
Cada vegada que hi ha un esdeveniment en aquest sentit Iniciativa fa un informe i
se’ls fa arribar amb totes les coses que han estat positives i negatives.
Per tant, els reclamem, per no fer un espectacle com el que acabem de fer de si és
bo o és dolent o pitjor, que facin una taula de cares al mes de setembre per mirar
aquests punts: els que han fallat per tal de millorar-los i els que han estat positius.
En segon lloc. Als parquímetres d’aquesta ciutat les targetes de crèdit no funcionen,
cap.
Ara mateix som ciutat turística i molta gent vol pagar amb targeta perquè el diner
en metàl·lic quasi no es fa servir, però, no ho poden fer. Per tant, els reclamem que
exigeixen a l’empresa que habiliti els parquímetres per poder pagar amb targeta de
crèdit.
En tercer lloc. Ho diré molt clar, nosaltres els felicitem per la celebració dels
esdeveniments dels Jocs Olímpics.
Va ser positiu. Es va organitzar bé, potser, varen faltar més persones assistents.
També, el fet que el nomenclàtor va acordar que el cartell dedicat a les persones
voluntàries digués “voluntariat” i no “voluntaris”. I, fer algun incís en
l’esdeveniment que va succeir en l’exposició que va fer del Sr. Joan Solana.
En tot cas, es pot dir que va ser correcta. O sigui, que quan es coses estan
malament ho diguem i quan estan bé, també.

Per últim. Ens agradaria que el Sr. Miquel Noguer ens respongués si està d’acord
amb nosaltres que quan un comet un error ha d’assumir la responsabilitat.
Sr. Alcalde :
Evidentment que la responsabilitat d’un error sí. Però, no sé de què em parla.
En tot cas, sempre ho hem dit.
Fent referència als assistents als actes de commemoració dels Jocs Olímpics.
Nosaltres vàrem fer una bustiada com a invitació en aquest sentit, per tant, hi va
assistir qui va voler; però, considero que hi va haver força gent tot i que millor més
assistents que menys.
Quant als parquímetres. Parlarem amb l’empresa sobre aquest tema.
I quant a la Triatló. No tenim cap mena de problema en seure’ns. En tot cas,
aquests esdeveniments sempre tenen més de positiu que de negatiu.
Sr. Joan Luengo:
Quant a la responsabilitat. Ha anat bé que vostè hagi dit que sí ha d’assumir
responsabilitats perquè nosaltres considerem que algú ha d’assumir la
responsabilitat que, a dia d’avui, no estiguin oberts els Bans Vells.
És veritat que el gestor actual ha aprofitat per fer les obres dels pròxims quatre
anys totes concentrades i obrir més tard. I, això és responsabilitat de qui ha
assumit la gestió. En tot cas, tots i totes sabíem des de l’agost del 2016 que s’havia
de fer un concurs públic per gestionar els Banys Vells. Estem a l’agost del 2017,
sabem que els pròxim dies hi haurà l’obertura, però ha passat un any.
Per tant, això és un error de coordinació, de gestió, d’equip de govern i algú ha
d’assumir algun tipus de responsabilitat. A nosaltres ens agradaria saber si hi haurà
algun Regidor o Regidora encarregat d’aquest tema que assumeixi la
responsabilitat. Com també prevenir-nos, perquè en aquest moment tenim un altre
local municipal amb una situació de parèntesis i no sabem quin serà el seu futur.
Per tant, que potser qui ha gestionat aquest concurs públic no ha estat la persona
adequada com tampoc ho pot ser per gestionar el concurs pròxim.
Sr. Alcalde:
Del que diu vostè és veritat que hi hagut un cert retràs amb aquest tema.
I, només l’informaré que les obres que havia de fer l’Ajuntament avui s’han acabat i
demà s’entrega; això vol dir que del que jo havia dit s’ha tardat un mes més.
En tot cas, el contracte ho diu ben clar que comença a comptar el nou contracte el
dia que s’entrega. I també s’ha de dir que l’antic concessionari tenia fins el 31 de
desembre de l’any passat. Per tant, les obres s’havien de començar aquest any per
això que les obres s’han de fer bé, fins i tot, s’ha fet un tema de desaigua.
Val a dir que a partir del dia d’avui s’ha entrat una carta de Joventuts Musicals que
demanen es tregui del contracte el tema del bar de l’Ateneu. I, nosaltres a partir
d’avui ens haurem de posar a treballar amb aquest tema. De fet, era evident que
tenir una concessió a dos anys ningú ho volia agafar perquè l’amortització és molt
petita en aquest sentit.
I, a partir ara hem de fer dues coses, estudiar com queda el tema de l’estabilitat
financera de l’Escola de Música perquè el bar anava conjuntament amb l’explotació
de l’Escola de Música. També, hem de dir que encara que el bar estigui tancat es
paga el lloguer fins el mes d’octubre. Ara, nosaltres ja ens hem posat a redactar les
millores que s’haurien de fer en aquest espai en què hi haurem de fer més coses,
aprovar el projecte, buscar els diners per tirar-ho endavant, fer aquestes obres i fer

l’adjudicació de la nova concessionària. De tot això, nosaltres marcarem un
calendari que pot anar fins el mes de gener en què ho puguem obrir tot plegat.
En tot cas, ho haurem de valorar el mes de setembre.
I, d’aquesta manera li he contestat les dues coses.
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP:
Nosaltres farem un parell de preguntes i un prec.
Seguim amb el tema de la Triatló. Com que nosaltres som de participar, en aquesta
taula ens encantarà ser-hi les mes de setembre per parlar-ne.
I, només tenim el dubte de com es valora des de l’equip de govern l’execució
d’aquest últim Triatló i sobre les seves anàlisis nosaltres hem rebut punts positius i
negatius.
Una segona pregunta sobre la recollida de deixalles. Hem rebut darrerament
algunes queixes de veïns. Doncs, saber si s’ha fet alguna gestió diferent o és que
només hi ha gent descontenta i el volum global és bo.
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
Una tercera pregunta.
El dia 24 de novembre de 2016 vàrem entrar una instància en què es demanava
una reunió amb els grups polítics per tractar el tema dels abusos de l’Escola Baldiri
Reixach. El dia 6 de febrer del 2017 vàrem entrar una altra instància demanant
perquè no s’havia contestat la primera.
Ara ens agradaria que ens poguéssiu aclarir com és que no s’han contestat
aquestes instàncies.
Llavors. Volem fer un prec. Recentment hi ha hagut algunes problemàtiques perquè
alguns establiments han volgut realitzar activitats culturals, concerts concretament.
Ens agradaria que es revisés la forma de donar les llicències i permetre als
establiments poder donar concerts, ja que actualment no és així perquè la
normativa no ho permet.
Sr. Alcalde:
El prec li contestaré molt clarament. Si la normativa ho permet sí i si la normativa
no ho permet no! Si hi ha algun cas allà on ho permeti la normativa entendrà que
hi ha queixes i allà on no ho permet, si ho permeten continuarem amb el mateix
tema.
Està ordenat d’una manera que hi ha activitats que es permeten i n’hi ha que no.
Com també entendrà que tècnicament com políticament no pot ser de cap altra
manera. Nosaltres apliquem el que la normativa permet.
En tot cas, aquesta regulació no només és de l’Ajuntament de Banyoles és una
regulació de rang superior. És una qüestió que ho marca la Generalitat de
Catalunya.
Nosaltres podem mirar si hi ha alguna cosa que sigui d’àmbit local per si ho podem
modificar, però, el cas d’aquests concerts és en aquest sentit.
El tema de l’Escola Baldiri Reixach. Jo recuperaré el que vostè va dir i refarem el
motiu d’aquest tema.
El tema de les deixalles. Avui precisament es posa en marca un nou vehicle a
Banyoles i que ja ho marcava la concessió. Per tant, aquest tema hauria d’anar més
bé. Hi ha algun contenidor de selectiva que s’ha canviat a més gran perquè havíem
demanat que es canviessin. Com també, dir que d’això n’hem parlar amb el Consell

Comarcal de manera tècnica i política i amb l’empresa per dir-los que hi havia coses
que no anaven prou bé.
Per tant, això hauria de millorar a partir d’ara i funcionar diferent.
Quant a la Triatló. Nosaltres estarem encantats de veure’ns el mes de setembre i la
valoració que jo en faig és fantàstica.
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Nosaltres també ens sumem als precs de la Triatló. Vagi per endavant que no és un
prec per criticar les proves esportives, ja que a vegades es pot creure que l’oposició
hi està en contra, sinó que és per intentar que aquestes proves puguin millorar i
portar menys problemes a la ciutat i a la comarca.
Des del nostre punt de vista creiem que cal estudiar quina és la densitat de proves
de mitjana i gran dimensió que pot suportar la ciutat. Ens hem de centrar a
potenciar que les es creguin més estratègiques i evitar la sensació que l’esport
constantment pugui causar molèsties, pel propi benefici de l’esport i de la ciutat. I,
que la gent entengui que s’està apostant per algunes i que no són de manera
reiterada.
Cal estudiar l’impacte no només a la ciutat sinó també a la comarca. Apart que
l’Alcalde quan valori la triatló digui que tot ha anat molt bé, que segur ho farà, a
nosaltres ens arriben queixes de la comarca perquè es tallen la mobilitat dels
pobles molt sovint hi ha un cert rebuig davant d’aquestes proves esportives.
Per tant, com que això no és positiu per l’esport ni per Banyoles ens hem de posar
a treballar per prioritzar algunes proves esportives i fer entendre a la gent que això
suposa un benefici per tots plegats.
Nosaltres diem això perquè considerem que aquestes proves esportives tenen una
certa sensació de rebuig, per això, ens hem de seure a treballar tots els grups i
planificar com s’aposta; parlar amb la ciutadania i que entengui que, de tant en
tant, s’han de suportar aquestes molèsties perquè és positiu per la ciutat i per la
comarca. En tot cas, és veritat que els veïns tenen raó que a vegades són molt
seguides i poc participatives pel que fa al territori.
Sra. Susanna Cros Bahí, Regidora del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Vull fer una pregunta en relació a la Caseta de Fusta. Nosaltres pensem que any
rere any s’ha d’intentar millorar les condicions perquè aquest sigui un lloc agradable
per poder-hi estar.
La pregunta és si hi ha una regulació dels usos; perquè, ens han comentat que una
persona dóna menjar als ànecs, que el socorrista no li comenta res i que
l’acumulació dels ànecs allà pot causar molèsties als usuaris de l’espai. També,
sembla ser que el socorrista no avisa a determinats joves que es tiren on no ho
poden fer.
Per tant, una mica estar a sobre de les funciones que ha de fer el socorrista i saber
millor quins són els usos permesos.
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Jo vull fer un prec. Hem sabut que s’ha presentat un projecte per construir els
pisos tutelats a l’entorn del Monestir. Aquest prec és per demanar una vegada més
a l’equip de govern que no doni llicència per construir en aquest espai del Monestir.
Reiterem la nostra oposició que en aquest espai tan valuós s’hi pugui construir de
manera excessiva i que, per tant, quedaria totalment hipotecat el nostre desig que

esdevingués un espai públic; i que es pogués respectar i gaudir de les restes
arqueològiques que s’hi han trobat, i, de posar en valor tot el recinte del voltant del
Monestir.
Si fa una estona he lloat la iniciativa de l’equip de govern per la sensibilitat en
recuperar patrimoni arqueològic, industrial i béns que estan en l’ADN de la ciutat,
aquest prec, també, va en aquest sentit: fer un esforç per recuperar aquest espai
per la ciutadania.
Sr. Alcalde:
Parlant de la Triatló. Tota iniciativa per la millora és bona. Per tant, nosaltres
encantats de poder-ne parlar amb tots vostès. Doncs, sí en faig un elogi d’aquesta
prova, l’he fet i el continuaré fent.
Aquesta prova és important per la ciutat i per la comarca. Tal com he dit ho varen
ser els Jocs Olímpics, que varen representar un abans i un després per a la ciutat
molt important, doncs, aquestes competicions el que fan és destacar Banyoles en el
món de l’esport, etc.
També, amb els Alcaldes de la comarca cada any fem dues o tres trobades pactant
alguns recorreguts i quines proves ens poden interessar. Fins i tot amb el tema de
la Volta Ciclista, que és un tema que dóna molta publicitat per la comarca, també,
ha estat pactat amb els Alcaldes de la comarca. Per tant, aquest tema també
s’emmarca dins d’aquesta estratègia.
En tot cas, no ens cansarem de parlar-ne, el que faci falta. Parlem molt de les
triatlons, però, quan es fa un festival de música o quan s’actua en algun lloc de la
ciutat també rebem queixes. O, per exemple, si es fan molts concerts a la Muralla,
ens diuen perquè no els passem en un altre lloc.
Doncs, tot això ho hem d’escoltat, i, tot plegat és molt discutible. En tot cas,
nosaltres sempre volem allò que serveixi per millorar la nostra ciutat.
El tema de la Caseta de Fusta. Aquest és un any que hi va molta gent.
A la persona que dóna menjar als ànecs se li ha aixecat l’acta corresponent per part
de la Policia Local ja que els agents cívics i el socorrista varen avisar a la Policia
Local. De fet, aquesta persona ha estat reincident, per tant, la Policia Local actuarà
les vegades que calgui.
Sobre el tema de la construcció de pisos tutelats a l’entorn del Monestir. Jo ja sé el
seu posicionament i vostè sap el nostre posicionament.
Vostè sap que hi ha la llicència d’obres perquè jo li vaig dir a vostè i a tots els
grups, per tant, ho saben perquè no ens hem d’amagar de res i, a més, hi havia el
compromís que quan entrés una llicència els hi diria. I, jo he complert el que els
vaig dir.
I, si s’han buscat les troballes arqueològiques ha estat perquè hi ha aquest
projecte. En segon lloc, nosaltres sabem què diu la Comissió d’Urbanisme, el que
diu la Comissió de Patrimoni i els farem cas, sabem el que diu la Comissió del
PENAB, i, també el que diu el Centre d’Estudis Comarcals. Per tant, nosaltres hem
recollit tots aquests informes. També, sabem que opinen els tècnics de la Casa i
d’altres tècnics respecte a això.
A més, jo li vaig dir a vostè i avui ho reafirmo juntament amb tot l’equip de govern
i dels Regidors que estan més a sobre d’això, el Sr. Congost i el Sr. Tubert, que el
projecte haurà d’estar en compliment de tot per preservar tot el que calgui
preservar perquè si no és així no es donarà cap llicència. I no es donarà cap
llicència, assumeixo el compromís, que vostès no tinguin la informació adequada
sobre aquest tema.

Per tant, els garanteixo, sabent l’opinió que tenen tots vostès d’això, que es farà
amb totes les garanties quan toqui fer-ho.

El Sr. Alcalde aixeca la sessió i dóna les gràcies a tots els assistents.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les
20:15h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.

