ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 26
DE JUNY DE 2017

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent les 19:15 del vespre del dia 26 de junio
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, 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. Pilar Diaz Jiménez.

Intervenció del Sr. Alcalde:
Dóna la bona tarda a tothom, i els diu: ara anem a començar aquest Ple Ordinari
del dia d’avui; excusant l’absència el Regidor, Sr. Francesc Xavier Carreras de
Cabrera per trobar-se fora de Banyoles.

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.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Acta de Ple del dia 29 de maig de 2017 ordinari, d’acord amb l’article 28 del
Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple Corporatiu: S’aprova per
unanimitat.
2.0.- PRESIDÈNCIA
2.1.- Donar compte de les resolucions adoptades per l'Alcaldia del dia 22
de maig al 16 de juny de 2017.
Es dona compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions
d’Alcaldia que corresponen del núm. 2017.1675, de 22 de maig, al núm. 2017.1771
de 26 de maig, en suport paper, i del núm. 2017.1772 de 29 de maig, al núm.
2017.1884, de 16 de juny de 2017, en suport digital.
Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde els comenta que hi ha Decrets d’Alcaldia que estan dins la tablet en
suport digital i una altra part en suport paper perquè entremig s’ha posat en
funcionament aquest sistema electrònic.

2.2.- DONAR COMPTE AL PLE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE.
Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de pròrroga del
contracte de la gestió del servei públic d’escola bressol municipal i altres
serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca-CEM, mitjançant
concessió administrativa.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que la Junta de Govern Local, en sessió
ordinària celebrada el dia 5 de juny de 2017, ha adoptat, entre d’altres, l’acord que
a continuació es transcriu:
Pròrroga del contracte de la gestió del servei públic d’escola bressol
municipal i altres serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca-CEM,
mitjançant concessió administrativa.
Vist l’escrit presentat, en data 22 de maig de 2017 i RGE núm. 7190, pel Sr. JCGA,
en representació de l’entitat SUARA SERVEIS, SCCL, sol·licitant la pròrroga del
contracte signat el 19 de juliol de 2013 per la gestió del servei públic d’escola
bressol municipal i altres serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca-CEM.
Atès que el contracte de l’esmentada concessió administrativa formalitzat amb
l’entitat Suara Serveis, Societat Cooperativa Catalana (SCCL) en data 19 de juliol
de 2013, per una durada de 4 cursos escolars, finalitza el proper dia 30 de juny de
2017 i que la clàusula 8 del plec de clàusules particulars preveu la pròrroga
d’aquest contracte, de forma expressa, per 2 períodes de 2 cursos escolars més (de
l’1 de setembre de 2017 al 30 de juny de 2019 i de l’1 de setembre de 2019 a 30
de juny de 2021).
Vist l’informe núm. 2017.1703 emès en data 25 de maig de 2017 per la Tècnica
d’Educació, informant favorablement la pròrroga del contracte, per 1 primer període
de 2 cursos escolars, motivada per la gestió satisfactòria de la concessió
administrativa referida per part de l’entitat contractista.
Vist que existeix crèdit suficient i adequat a la partida pressupostària
2017.42.32315.22799 “Escola Bressol La Balca. Contr. Prest. Serv. Escola Bressol”
per atendre la despesa de l’exercici econòmic 2017 (document d’autorització i
compromís de despesa núm. 99033 – operació núm. 920170000263).
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 29 d’abril de 2013,
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 d’escola bressol municipal i
altres serveis educatius a l’equipament educatiu La Balca-CEM, d’acord amb el que
disposa l’article 52.4 del TRLMRLC.
Per tot l’explicitat, s’acorda:
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte de la concessió administrativa de la gestió
del servei públic d’escola bressol municipal i altres serveis educatius a l’equipament
educatiu La Balca-CEM subscrit en data 19 de juliol de 2015, i posterior addenda
núm. 1 formalitzada el dia 3 de febrer de 2015, amb l’entitat Suara Serveis,

Societat Cooperativa Catalana Limitada (SCCL), per un primer període de dos
cursos escolars (des del dia 1 de setembre de 2017 fins el 30 de juny de 2019), de
conformitat amb el que disposa la clàusula 8 del plec de clàusules particulars que
regulen el referit contracte.
Segon. Supeditar la despesa imputable a la resta dels exercicis econòmics de la
pròrroga del contracte (de l’1 de gener al 30 de juny de 2018 i de l’1 de setembre
de 2018 al 30 de juny de 2019) a l’existència de crèdit suficient i adequat en la
partida pressupostària corresponent.
Tercer. Traslladar l’acord a la Responsable del contracte, a la Intervenció municipal,
a l’Àrea de Serveis a les Persones i al Servei de Tresoreria i Gestió Tributària, als
efectes pertinents.
Quart. Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió
ordinària que celebri.

Sr. Alcalde:
Aquesta pròrroga aniria de l’1 de setembre del 2017 fins el 30 de juny del 2019 que
era el que autoritzava, precisament, el plec. Per tant, com que hi ha plena
satisfacció en aquest sentit si els sembla bé donem compte d’aquesta pròrroga.

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.

2.3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL NOMBRE DE PERSONAL EVENTUAL
Donar compte al ple de la Corporació del nombre de llocs de treball
reservats a personal eventual.
Atès que l’article 104.bis 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de règim local, en la modificació feta per Llei 27/2013, de 27 de desembre de
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local disposa que les Corporacions
locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de
la Província el nombre de places reservades personal eventual.
Atès que el punt 6è del mateix article disposa que el president de l’Entitat local
n’informarà al Ple amb caràcter trimestral.
Vist que el Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juny de 2015, va
determinar que el nombre de llocs reservats a personal eventual pel mandat
corporatiu 2015-2019, era d’un.
Vista la publicació a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, i la publicació
al Butlletí Oficial de la província de Girona, núm.133 de 13 de juliol de 2015, i
núm.30 de 13 de febrer de 2017.
Vist que cal donar compliment a l’article 104.bis. 6 de la Llei 7/1985 de la LBRL
Per tot l’ exposat, aquesta comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació:
Donar compte, d’acord amb l’article 104.bis.6 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, que el nombre de places reservades a personal eventual pel

mandat corporatiu 2015-2019 és d’una, amb el nom de “Coordinador de Patrimoni
Cultural” i amb adscripció als Serveis Generals de la Corporació.

Resultat: Aquest tema es dóna per assabentat.

3.0.- COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA
3.1.- CALENDARI OFICIAL DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2018.

Calendari oficial de les festes locals per a l’any 2018.
Vista l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l’any 2018, publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7381 del dia 31.5.2017.
Atès que l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors estableix que les festes
laborals, que tenen caràcter retribuït i no recuperable, no poden excedir les catorze
a l’any, de les quals dues han de ser locals.
Vist que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, disposa que les dues festes locals
seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis.
Vist que l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de
la jornada de treball, jornades especials i descans (BOE 180 de 29-07-1983)
estableix que la proposta de festes locals l’ha d’adoptar el Ple de l’Ajuntament
corresponent.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Fixar com a festes locals del municipi de Banyoles per a l’any 2018, els
dies 16 d’agost i 22 d’octubre.
Segon. Comunicar l’acord als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes pertinents.

Votació de l’acord. Calendari oficial de les festes locals per a l’any 2018:
S’aprova per unanimitat.

4.0.- COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS

4.1.- APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE CARRERS DE LA CIUTAT I DE
DIFERENTS INDRETS DEL PARC DE LA DRAGA DE BANYOLES.
Vista l’acta de la Comissió del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Banyoles, reunida el
dia 13 de març de 2017 per analitzar les necessitats sobrevingudes en relació a la
denominació de carrers, en la que es formula proposta d’aprovació del nom d’un
carrer de la ciutat i de dos indrets del Parc de la Draga de Banyoles.
Vistos els plànols que s’adjunten, on figuren assenyalats el carrer i els dos indrets
pels quals es proposa la seva denominació.
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari de la Corporació en relació a l’aprovació de
noms de carrers.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar els noms del carrer i dels indrets que a continuació es relacionen:
1. Denominar carrer de la Cassanya al tram que va des de la carretera de Vilavenut
a la Deixalleria comarcal del Pla de l’Estany.
2. Denominar Passeig dels Jocs Olímpics (Banyoles 1992) al Passeig central del Parc
de la Draga que va des del camí de circumval·lació de l’Estany fins al Passeig de la
Draga.
3. Denominar Paratge de Josep Riera i Micaló (Banyoles, 1950-2008). Arquitecte i
activista cultural a la cubeta (Zona verda) de davant del pavelló poliesportiu de la
Draga.
Segon. Traslladar l’acord a les Àrees i Serveis municipals, als efectes pertinents.
Tercer. Comunicar l’acord a les Direccions Provincials de Girona de l’Institut
Nacional d’Estadística, del Centre de Gestió Cadastral, de l’Administració Tributària
de l’Estat; a l’Oficina de Correus, al Jutjat de Pau, al Registre de la Propietat i a la
Notaria de Banyoles; a les empreses de subministraments i a les empreses
concessionàries de serveis a la via pública; al Centre d’Assistència Primària de la
ciutat i al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, als efectes pertinents.
Quart. Notificar l’acord a la Sra. DGF, en representació de la família de l’arquitecte
JRM.
Cinquè. Notificar aquest acord als veïns dels carrers afectats.

Intervencions.
Sr. Alcalde:
Sobre aquest tema, en la reunió de la Comissió del Nomenclàtor es varen aprovar
una sèrie de denominacions de noms de carrers de Banyoles.

“Denominar “Carrer de la Cassanya”, al tram que va des de la carretera de
Vilavenut a la Deixalleria Comarcal del Pla de l’Estany.
Denominar “Passeig dels Jocs Olímpics (Banyoles 1992)”, al Passeig Central del
Parc de la Draga, que va des del Camí de Circumval·lació de l’Estany fins al Passeig
de la Draga. I que en aquest cas, val a dir que, el dia 26 de juliol amb motiu del
25è. aniversari de la Inauguració dels Jocs Olímpics faríem la seva inauguració.
I, denominar, també, “Paratge de Josep Riera i Micaló (Banyoles, 1950-2008)”,
l’Aquitecte i activista cultural a la cubeta (zona verda) de davant del Pavelló
Poliesportiu de la Draga”.
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB:
El nostre grup votarà favorablement. Només recordar que en la Comissió del
Nomenclàtor també es va acordar fer un petit espai de recordatori a tots els
voluntaris i voluntàries que van fer possible la celebració dels “Jocs Olímpics de
Barcelona 92”. Cal tenir present la gran mobilització de voluntaris i voluntàries.
Aquesta és la proposta que fem des d’Iniciativa i que la Comissió del Nomenclàtor
ja va acordar, per tant, no ho hem d’oblidar.
Sr. Alcalde:
No clar. Hi haurà una petita placa annexa a l’altra placa que dirà: “En
reconeixement als voluntaris olímpics”, tal i com varem quedar en la Comissió del
Nomenclàtor, però, no és objecte d’aprovació en el plenari perquè el que aprovem
aquí són els noms i no l’efecte del perquè.
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP:
El nostre grup ens abstindrem com ja varem dir en la Comissió del Nomenclàtor.
No podem votar a favor només per reconèixer la tasca dels voluntaris i les
voluntàries oblidant els elements de repressió que va patir tot l’independentisme
aquells dies, amb unes actuacions repressives dignes de gairebé de terrorisme
d’estat.
Llavors. Per una banda ens sembla bé, però, per l’altra banda no, per això, ens
abstindrem.
Sr. Alcalde:
Jo només diré que la intenció de nomenar el Passeig dels Jocs Olímpics Barcelona
1992 és en reconeixement a què Banyoles va ser Subseu dels Jocs Olímpics, com a
segell olímpic de la nostra ciutat i, també, en reconeixement als voluntaris i
voluntàries.
En tot cas, no té res a veure amb repressions, ni en qüestions negatives, sinó a un
fet que va passar a la nostra ciutat.
Sr. Non Casadevall:
Aquest fet sí que va passar a la nostra ciutat, però, també varen passat tot un
seguit de coses que ens semblen importants que no s’oblidin.
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Nosaltres també en aquesta mateixa línia estem totalment d’acord en donar
aquesta denominació en aquest passeig al centre del Parc de la Draga, ja que val la

pena recordar aquests fets, però, aquests fets són polièdrics; tenen aspectes
esportius, però, també varen tenir aspectes politics molt greus, per tant, un
recordatori també s’hauria de tenir.
No en el nom del passeig però sí és un fet que cal que el tinguem present, que el
recordem i que ho posem tot en el seu lloc. Han passat uns quants anys, però, crec
que la manera d’analitzar-ho ha de ser amb tota la seva importància.

Votació de l’acord. Aprovació de la denominació de carrers de la ciutat i de
diferents indrets del Parc de la Draga de Banyoles: 14 vots a favor (grups
municipals: Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2
abstencions (grup municipal: CUP). S’aprova per majoria absoluta.

CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I
MOCIONS.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-IdB PER LA MILLORA URGENT DE
L'ENTORN DEL CASAL-CÍVIC DE BANYOLES.
Tot hi les millores continues en el Barri Vell de Banyoles actualment encara hi ha
espais que necessiten actuacions urgents per millorar la seguretat dels vianants, la
millora de la mobilitat i la qualitat dels espais infantils i verds d'aquestes zones.
Un exemple clar és l'entorn del Casal Cívic de Banyoles, els fins fa poc anomenat
Casal de la Gent Grans de Banyoles, en els Carrers Josep Maria Bohigas, Carrer
Servites i Plaça Miquel Boix.
Un espai amb una gran utilització per diferents ciutadans i ciutadanes. Els
usuaris/es del Casal- Cívic, la gent que accedeix al Barri Vell de Banyoles, ja sigui
per comprar per fer-hi tràmits o lleure, pels alumnes de l'escola La Vila, turistes
que accedeixen a visitar el nostre Barri Vell o el Museu Darder... És doncs un espai
punt cèntric de la ciutat on hi ha moviment continuat.
Aquest espai, majoritàriament dedicat a serveis (correus, oficines, centre cívic,
comerços...) pateix una degradació important. Un parc infantil on hi manquen
mesures de seguretat i serveis com aigua o WC públics, unes voreres estretes i
irregulars, una circulació constant a velocitats altes i amb gran freqüència de
camions i furgonetes que impedeixen circulació segura, manca de vies segures pels
vianants per accedir a l'escola, menysteniment al patrimoni històric de la ciutat;
com el rec que hi ha....
És per això que ICV- independents de Banyoles proposa al Ple de l'Ajuntament els
següents ACORDS:
PRIMER.- Establir una mesa participativa per tal d'abordar una proposta de
remodelació d'aquest sector. En aquesta hi seran convocats/des; l'Associació de
Comerciants de Banyoles, l'Associació de Gent Gran, la direcció del Casal -Cívic de

Banyoles, la direcció del Museu Darder, la direcció de l'Escola LA VILA, l'AMiPA de
La Vila, grups municipals de l'Ajuntament de Banyoles i totes aquelles associacions,
entitats o plataformes que tinguin o puguin tenir una relació amb aquest sector.
SEGON.- Aquesta mesa participativa haurà d'abordar i elaborar un projecte per la
millora de l'entorn: voreres, parcs i jardins, mobilitat, seguretat viària, aparcament,
manteniment del patrimoni.
TERCER .- Que aquesta mesa participativa ha de realitzar la proposta abans de
finalitzar l'any 2017.
QUART .- Que la remodelació s'efectuï durant l'any 2018.

Intervencions.
Defensa la moció el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal
d’ICV-IdB:
Iniciativa en diferents ocasions hem mostrat la nostra preocupació respecte a
aquest sector. Hem parlat moltes vegades del Passatge Lluís Vilà, un passatge que
està en molt males condicions i que sempre hi ha l’excusa d’esperar a la
urbanització de la parcel·la que hi ha al costat.
Per a nosaltres aquell és un carrer principal del Barri Vell per la zona més comercial
de la nostra ciutat, però, també hem vist i ens preocupa la situació de tot el sector
del Carrer Servites. És un espai molt utilitzat no només per la gent del Casal Cívic
de Banyoles sinó també per l’Escola de la Vila i per la ciutadania ja que s’utilitza per
aparcar i poder accedir al Barri Vell.
Per això, nosaltres demanàvem crear una mesa el màxim d’àmplia que ens digués
quines mancances hi ha en aquell sector i quins projectes es poden desenvolupar
en els pròxims anys per millorar aquest entorn; es poden fer petites millores com la
mobilitat, els aparcaments, pel que fa a les voreres i el parc infantil, que estan
essent molt utilitzades. També hi ha d’altres punts de vista que nosaltres no en
som conscients i que, per tant, seria apropiat que les associacions, sobretot, de
comerciants i de pares i mares ens diguessin alguns punts de vista que poden ser
preocupants.
Demanem això. Demanem una mesa participativa; sabem que tot allò està dins
d’un pla especial a desenvolupar i que pot tardar molts anys. Com també, sabem
de les preocupacions per fer fora alguns serveis que hi ha en aquella zona, per tant,
entre aquest temps que es desenvolupi aquest pla especial i l’actualitat el és
correcte seria fer petites actuacions per millorar tota aquella zona.
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
El nostre grup municipal creu que aquella zona ens cal reordenar-la globalment.
Entenem que aquell espai necessita millores, però, no volem que això tornin a ser
d’altres pedaços com s’han anat fent al llarg dels anys.
Per això, el nostre vot serà d’abstenció, amb l’esperança que ens trobem tots i
totes, Regidors i Regidores i les persones que utilitzen aquest espai per proposar
una reordenació global i plantejar-la sense més pedaços.
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Em sembla que tots els grup coincidim amb el mateix. Ja ho hem dit en d’altres
ocasions, que és un espai molt cèntric, però molt desgraciat per diverses ocasions:

des del punt de vista urbanístic, des del punt de vista de viabilitat i des del punt de
vista de seguretat. Són molts els problemes que arrosseguem des de fa molt de
temps.
També, veiem que la solució és molt complexa; intervenen molts elements, molts
factors i molts condicionants. Per tant, ens sembla que la manera que ho hem
d’abordar, amb això hi estem tots d’acord, hauria de ser en el marc del POUM que
tenim entre mans. Hauríem de ser valents i replantejar tota aquesta plaça perquè
és un problema greu de la ciutat, molt visible i que crea molts inconvenients.
Per tant, el nostre vot serà d’abstenció perquè, tot i que no ens neguem a
replantejar-ho, no a través d’una moció.
Sr. Jordi Congost Genís, Regidor de l’Àrea de Serveis Territorials:
Sense entrar a qüestionar que és un espai que cal millorar i que és una evidència,
no ens sembla oportú ara mateix crear una comissió, una mesa específica, d’un
espai molt concret de les moltes que ja tenim.
Nosaltres com a equip de govern estem fent accions en la mesura de les
possibilitats per millorar aquesta zona; ja sigui pels problemes que té aquest espai
o per la demanda de l’AMPA de la Vila, de veïns i de propietaris de tot aquest espai
que ens fan arribar.
En tot cas, sí ens sembla oportú que hi ha d’haver un debat profund en aquest
sentit en relació al POUM; d’aquí hauria de sortir en el futur un dibuix i un
planejament absolutament diferent del que tenim ara. Per tant, en aquest debat del
POUM que s’ha de fer en aquest propers mesos o en el proper any hauran
d’intervenir els agents implicats perquè tots els ciutadans i ciutadanes puguin dir la
seva.
En tot cas, per tot això exposat votarem en contra.
Sr. Joan Luengo:
Nomes lamentar que, és a dir: volem que la gent participi però volem limitar la
participació; que el Sr. Jordi Congost vagi per aquest camí. Allò que, crear més
comissions molestarem a la gent, escoltin, la gent té ganes de participar i de
decidir. A més, jo crec que l’any 2017 tenir la plaça que tenim no és el que pertoca.
Cal proposar mesures. És poden fer de dues maneres, en una mesa política i decidir
políticament que hi volem posar i amb una mesa participativa en què la gent opini i
decideixi com vol que sigui aquella plaça.
Ningú s’imagina una plaça de les Rodes en males condicions o una plaça de Sant
Pere en males condicions. Per tant, no ens podem permetre el luxe de tenir una
plaça de les més utilitzades en aquesta ciutat en aquestes condicions.
Avui podíem haver començat a posar punt i final en aquesta condició i sembla que
l’agonia continuarà.
Rèplica del Sr. Alcalde:
Jo penso que no és ben bé així, permetin que ho digui en la rèplica i abans de
passar a la votació, donat que aquesta moció no té el suport de cap grup municipal
només que el seu vot. Per tant, en aquest cas estem parlant de 15 persones que no
pensen com vostè.
I, ningú ha dit que hi hagi la voluntat que no s’hi participi, tot al contrari, i poden
haver d’altres instruments en què hi puguin participar tota la gent i les entitats que
vostè ha dit; i, a més, dir que vostè porta aquesta moció ara en que està igual o
millor que abans, com per la tanca posada en aquell espai. Hi va haver una caiguda
i vostè fa aquestes actuacions fent 5 o 7 anys que és Regidor quan ho podia haver
fet amb anterioritat.

Jo crec que tothom interpreta el que és el do de l’oportunitat; ho ha fet en el sentit
de renyar-nos, però, clar aquesta moció només té el seu vot a favor.

Votació de l’acord. APROVACIO DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVIdB PER LA MILLORA URGENT DE L'ENTORN DEL CASAL-CÍVIC DE
BANYOLES: 1 vot a favor (grup municipal: ICV-IdB), 9 vots en contra (grup
municipal: Convergència i Unió) i 6 abstencions (grups municipals: Junts
per Banyoles i CUP). Queda rebutjada la Moció.

PRECS I PREGUNTES DELS GRUPS MUNICIPALS:

Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB:
Tinc 4 precs.
El primer prec fa referència al pla que s’ha dut a terme a la Vila Olímpica sobre
voreres. S’han millorat algunes voreres i sobretot alguns accessos de les voreres
per tal que persones amb cadira de rodes i amb dificultat de mobilitat hi puguin
accedir més fàcilment, però, no s’ha condicionat l’entorn del que pot ser, si es fa,
l’hotel a la Vila Olímpica.
En aquell sector no hi ha voreres i les que hi ha no estan en les millors condicions.
Durant molt de temps s’ha exigit que es posés el panot a les voreres per tant
nosaltres demanem que en aquell espai les voreres es col·loquin i que es dignifiqui
tot aquell sector.
També, fent referència al mal estat del terra hem vist com el parc que hi ha darrera
el Monestir, al Carrer Orient, el pont de fusta està acordonat per part de la Policia
Local perquè està en mal estat. Ara mateix les fustes del pont estan pitjor però no
hi ha ni el cordó policial, ni res.
Per tant, els exigim que facin el manteniment oportú o que tanquin la zona.
Avui hem llegit al Diari de Girona una notícia que és preocupant. Fa referència a
l’Orgue del Monestir de Sant Esteve de Banyoles. A nosaltres ens agradaria saber
l’opinió de l’equip de govern respecte a aquesta situació.
Per últim. Aquest cap de setmana ha sortit un article fent referència al civisme o
l’incivisme a la Ciutat de Banyoles; del qual jo responsabilitzo tant als ciutadans
com a l’Ajuntament dels actes incívics d’aquesta Ciutat.
És responsabilitat de qui tira l’escombraries fora del contenidor, però, també ni ha
per part de l’Ajuntament de no facilitar els contenidors que sigui fàcil de llençar-ho
dintre.
Per exemple, una situació que ens ha arribat aquests dies perquè ja som a l’estiu,
és el soroll d’alguns ciclomotors i motocicletes. És responsabilitat de qui té la
motocicleta si fa soroll, però, també ho és de l’Ajuntament que periòdicament fàcil
controls de sonometria i exigir-los que ho millorin.
Per a nosaltres el més preocupant és el desconeixement general del reglament de
civisme en aquesta ciutat; un reglament de civisme adscrit fa molt anys. S’ha fet
alguna modificació puntual però nosaltres volem demanar que aquest estiu o a la
tardor fem una revisió d’aquesta ordenança de civisme a la ciutat; incorporant
aquelles accions incíviques que s’han portat a terme els últims anys i que

l’Ajuntament engegui, de cares al 2018, una campanya de coneixement de
l’ordenança cívica.
Quant més coneixement tingui la ciutadania de l’ordenança de civisme més cas en
farà i menys incivisme tindrem.
Sr. Alcalde:
Jo no hagués tret el tema de l’article no tinc costum fer-ho però com que vostè ho
ha dit aprofitaré per dir el que penso.
Quant al pla de la Vila Olímpica. Nosaltres vàrem dir que faríem un arranjament a
la Vila Olímpica; aquest és l’espai més nou de la ciutat però això no vol dir que
s’hagi de fer una repassada global; que és el que s’ha fet fins i tot la pintura.
Però, a l’Ajuntament no li correspon fer les voreres de l’espai que ha esmentat, sinó
que li toca a la propietat. Per tant, aquest Ajuntament està en contacte amb la
propietat perquè es pugui dur a terme properament.
Jo crec que tot l’espai de la Vila Olímpica ja està arreglat. Ara ho farem al Barri de
Mas Palau i després ho farem al Barri de Sant Pere i a la zona de la Formiga. En tot
cas, aquests són els diners que es va dir que s’hi destinarien, aquests 100 i escaig
de mil euros de l’exercici del 2017 en voreres. Per tant, tots aquests trams de
voreres que estaven en mal estat ara s’estan duent a terme.
Precisament, avui hem estat parlant d’aquest pont de fusta del Carrer Orient.
Els tècnics de la Corporació estan fent el càlcul del que pot valer la seva reparació i
així ens ho han comunicat. Per tant, aquest ja s’està tirant endavant.
Quant a l’Orgue del Monestir de Sant Esteve de Banyoles. Suposo que es refereix a
la notícia que ha sortit al Diari de Girona. Aquesta notícia ve derivada d’una notícia
que va sortir dissabte al Diari La Vanguardia, juntament amb d’altres temes sobre
qüestions de patrimoni de Catalunya, doncs, posaven com a exemple l’Orgue de
Banyoles.
Vull dir-los que l’Orgue és propietat del Bisbat de Girona, igual que ho és el
Retaule, igual que l’Arqueta, igual que tot el que hi ha en el Monestir; en tot cas sí
que la gestió del Monestir ho és de l’Ajuntament de Banyoles.
Suposo que saben que això va sortir en un plenari de fa uns dos anys; que hi havia
la iniciativa d’arreglar l’Orgue, però, es va dir de no fer-ho fins que hi hagués tot el
teulat arreglat perquè es podia mullar.
Com saben, nosaltres hi hem col·laborat, la Diputació de Girona hi ha col·laborat i
el Bisbat de Girona també hi ha col·laborat en l’arranjament del teulat. Ara el teulat
està perfectament arreglat i ja no tenim aquest problema. Ara haurem d’anar per
un segon problema, si és l’Orgue, doncs, anirem per l’Orgue. Aquest matí jo he
parlat amb la propietat tot i que aquest és un tema de gestió, perquè aquest Orgue
està com està de fa molts anys.
Hi havia un pressupost fet i també hi havia hagut alguna iniciativa per part de la
ciutadania, per tant, es rescatarà això i s’haurà de mirar de quina manera ho fem.
En tot cas, haurem de participar-hi tots perquè no sé si la propietat ho farà ella sola
en aquest moment. S’haurà de fer una valoració i continuar en aquest sentit.
Banyoles incívica. Jo em vaig quedar molt parat en llegir això, després del que em
va dir vostè en el Ple passat: de si el representava o no el representava, en una
afirmació que defenso i que li vaig explicar perquè la defensava i escrivia.
Em va semblar que aquest article, aquesta seva opinió, tot i que pot fer el que li
sembli, el que vol fer és criticar el govern; fins i tot com un desgast, si li vol dir així

i sobretot una critica als funcionaris municipals, en especial a la Policia Local per la
manca d’actuació. És el que vostè expressa aquí.
En tot cas, si no és així ja m’ho farà saber perquè llegint-ho sembla que sigui així.
I, ara vostè opinant diu que s’hauria de donar a conèixer l’ordenança de
convivència ciutadana. Nosaltres ho sabem pels diaris i perquè ara ho diu i no ho
sabíem abans. Però, jo ara li faré una pregunta que la llanço per vostè: els
exemples que vostè posa aquí sobre excrements de gossos, escombraries,
motors..., algú s’ha de llegir l’ordenança de convivència ciutadana per saber que
tirar una bossa a una paperera ho fa malament igual que les altres coses ?, perquè
se suposa que la gent no ho fa a casa seva, perquè ho faria malament, per tant, és
això. Ja se suposa que si algú deixa una bossa d’escombraries al mig del carrer no
ho fa bé perquè no compleix amb l’ordenança de convivència ciutadana.
També m’ha estranyat que hagi parlat del parc lliure de gossos i que digui que no
tenim agents cívics que multin aquests fets, perquè, dilluns vostè hi era quan jo els
vaig fer una proposta sobre un parc de gossos. Una proposta que alguns grups hi
estaven d’acord en canvi vostè va dir que no, per tant, no pot dir que l’Ajuntament
no ho estan fent, perquè vostè participa en un procés per escollir un lloc. També,
s’ha de dir que en un parc de gossos, si els gossos defequen, s’haurà de recollir no
passarà cap Policia per això.
I, sobre les motos no és veritat que la Policia no fa controls, fa controls i multa fins
i tot més d’una vegada.
És clar, vostè ha fet una carta, un article d’opinió, que no deixa massa bé a
l’Ajuntament ni la Policia Local com tampoc la ciutadania, però, li dic una cosa:
s’han obert 63 expedients sancionadors sobre aquests fets que estem relacionant
en l’exercici del 2016 i del 2017. Per banyar-se on no es pot fer, 2; d’escombraries,
11; sobre gossos, 25; per pertorbar el descans del veïns, 11; i per ocupació de via
pública sense llicència, 3; i en aquest moment estan en tràmit 11 expedients més.
Per tot això he de dir que no es pot dir que la Policia Local no actua, no es pot dir
que els funcionaris o el Regidor que toca no dóna instruccions perquè això s’arregli
quan estem parlant 63 expedients. Vostè això no ho ha preguntat. Si la Policia
actua vostè això ho suposa, però, dir que no s’actua això no és dir la veritat.
Si vostè fes una altra cosa, que suposo ho fa, si mires els Decrets d’Alcaldia que es
donen compte en cada sessió plenària, doncs, aquestes sancions hi passen totes.
Per tant, li he d’agrair l’oportunitat d’expressar-me d’aquesta manera aquí en
sessió plenària.
Sr. Luengo pot afegir breument alguna cosa.
Sr. Joan Luengo:
Ja seré breu però clar ens haurà de dir el temps...
Sr. Alcalde:
Qui posa el temps és l’Alcalde. No hi hauria temps perquè jo ja l’he replicat. En tot
cas li deixo fer la seva rèplica.
Sr. Joan Luengo:
Li diré amb carinyo: que a vostè escriure no se li dóna bé i la compressió lectora
tampoc.
Jo no he culpat ni a la Policia Local ni a la ciutadania sinó que he de dir que és una
coresponsabilitat de les tres parts i que entre les quals hi ha el seu govern. I, que

després de passar-li totes les dades no m’ha contestat si faran una revisió de
l’ordenança cívica i si faran una campanya pedagògica per explicar l’ordenança
cívica.
Sr. Alcalde:
Només llegiré dos paràgrafs perquè quedi clar, ja que al final encara passaria per
tonto jo i no ho vull: “tots tenim responsabilitat en major i menor mesura que un
gos deixi la seva fenta al mig del carrer és responsabilitat del propietari o
propietària, però, també de l’Ajuntament per no disposar encara d’espais lliures per
a gossos, per no tenir agents cívics o per no tenir una Policia que multi aquests
fets.”
Per tant, vostè està dient que la Policia no multa aquests fets.
“Que un ciutadà llenci les escombraries fora dels contenidors és responsabilitat del
ciutadà o ciutadana, però, també de l’Ajuntament per no tenir contenidors que sigui
fàcil llençar-hi les bosses o Policies que multin aquest fet.” la Policia ho fa.
“La responsabilitat que una motocicleta faci massa soroll és del propietari o
propietària d’aquesta, però, també de l’Ajuntament per no fer més controls dels
sorolls”. I així podríem posar centenars d’exemples. També és responsabilitat de
l’Ajuntament no facilitar en molts mitjans la difusió de l’ordenança cívica que
disposem i que determina què podem fer què no i les sancions per mal
comportaments tot i que també és responsabilitat dels ciutadans aplicar aquesta
ordenança el dia a dia.”
Vostè no diu que la canviem, ho diu ara; vostè vol canviar una ordenança que la
ciutadania la desconeix, doncs, la donem a conèixer i si s’ha de canviar ja ho farem.
I si algun apartat s’ha de modificar no es preocupi que ja proposarem la seva
modificació.
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
Nosaltres tenim un prec pel Regidor, Sr. Jordi Congost. Quan se’ns farà arribar
l’informe de l’impacte econòmic dels esdeveniments esportius de Banyoles?. Ens
agradaria saber-ho.
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP:
Un segon prec sobre els aparcament de bicicletes de la Plaça Major. Si ho podem
solucionar perquè ens sembla que estan saturats, per tant, si es poden generar
d’altres solucions.
Sr. Jordi Congost Genís, Regidor Delegat d’Esports:
Hauríem de revisar les actes dels plenaris anteriors perquè em sembla que jo he dit
-per activa i per passiva- que durant aquest 2017 es faria l’estudi de 6 proves
esportives. També vaig dir, quan em va tocar ser Alcalde Accidental, que es faria
l’encàrrec. L’encàrrec ja està fet.
Vostès volen que fem un estudi per sortir del pas, però, si hem de fer aquest estudi
és millor fer-lo en profunditat. Això vol dir que hi ha tipologies de proves esportives
a Banyoles de tots tipus. No podem centrar-nos en una sinó que les hem d’estudiar
totes o les més importants, de tipologies diferents.
Podem agafar el Campionat d’Espanya de Rem, la Prova Internacional de Triatló, la
Triatló Olímpica del setembre i podem agafar la Travessia a l’Estany. Aquí es pot
veure la tipologia que tenim a Banyoles.
Com que ja tenim l’encàrrec fet, ara s’està treballant amb la tècnica de Turisme i
quan tinguem aquest estudi fet els informarem a vostès i a la ciutadania, amb
naturalitat i sense amagar res, del que surti, perquè aquest estudi ha de donar

informació per treballar de cares als pròxims anys. En tot cas, no ho farem només
d’una prova esportiva específica sinó que intentarem fer-ho en profunditat.
Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor Delegat de Via Pública:
Pel que fa als aparcaments de bicicletes de la Plaça Major puc dir que a la plaça se
n’hi han posat més, però, és evident que no se n’hi poden posar més. Però, hi ha
aparcaments a la Plaça Sant Pere, n’hi ha a la Zona Servites i a la Plaça Perpinyà,
per tant, que hi ha més aparcaments no molt lluny de la Plaça Major.
En tot cas, el que no podem fer és tenir tot el sota voltes ple de bicicletes perquè,
estèticament, per exemple, els dimecres que hi ha el mercat setmanal dificulta la
celebració del mercat tal i com s’ha de desenvolupar.
Per tant, el que hem fet és buscar aparcaments de bicicletes al voltant de la Plaça
Major perquè a la plaça és impossible tanta cabuda de bicicletes.
Sra. Alexandra Pazos:
Volem dir que nosaltres no només demanaven d’una prova esportiva; fa dos anys
que estem demanant aquest informe, per tant, el volem en profunditat. També dir
que només hem sentit dir 4 proves esportives, no sé si n’han deixat alguna...
Sr. Jordi Congost:
No, sinó que és perquè les altres dues es fan l’any 2018 i que són: la Copa
Catalana de BTT i el Campionat d’Aigües Obertes de Natació que ja han passat
aquest any, però, que també són tipologies d’esdeveniments diferents.
En tot cas, per la vostra insistència quan acabem les 4 proves esportives d’aquest
any entregarem un pre-informe i llavors juntament amb les altres dues proves
acabarem de completar-ho.
Sra. Susanna Cros Bahí, Regidora del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Farem tres precs.
El primer és sobre els rètols informatius que s’han posat en el recorregut entre
l’Estany i el Barri Vell, passant pel Carrer de la Barca, la Plaça del Carme, la Plaça
de les Rodes i la Plaça dels Turers. Doncs, ens felicitem per la col·locació d’aquests
rètols perquè des del nostre grup municipal ho havíem estat demanant des de que
es varen acabar les obres d’aquesta zona. I, s’ha fet amb l’objectiu d’incrementar el
flux de visitants entre l’Estany i el Barri Vell.
Però, en tot cas, passa que no acabem de trobar que s’hagi complert amb tot allò
que se’ns ha dit. Faltarien algunes accions que aquí en el Ple s’han comentat com
tapar les caixes dels mecanismes de les comportes de l’Estany amb algun panell
informatiu. També, que un cop et trobes al Carrer de la Barca hi ha un rètol mirant
cap a l’Escola de la Vila que no hi ha cap indicador per anar conduint la gent i
orienti més.
Aquest seria el primer prec.
El segon prec és sobre el tema de la Setmana de la Mobilitat que serà a finals de
setembre, del 16 al 22 de setembre. Volem demanar si ja s’està pensant en fer
alguna campanya sobre sensibilització i difusió ja que en aquest 2017 s’estan fent
accions en carrils bici com també arranjaments de voreres i de carrers.
I, des del grup de Junts per Banyoles ens permetem fer algun suggeriment. Com
tancar el Front d’Estany entre el Carrer de la Barca i el Passeig Winthuysen en el
marc del Dia sense Cotxes. Es podria fer durant dos dies coincidint que el dia 17 de
setembre se celebra la Travessia a l’Estany o ve el dia que suggereix el
Departament de Territori i Sostenibilitat, divendres, 22 de setembre.

Aquesta podria ser l’ocasió de fer una prova pilot per veure com funciona la
iniciativa. Una altra prova podria ser tancar un tram del Carrer Llibertat o de
l’Avinguda dels Països Catalans també en el Dia sense Cotxes o durant el cap de
setmana, a l’igual com es fa a Barcelona o a Paris, que es tallen el Camps Elisis,
doncs, en aquesta línia. I que en aquests trams si poguessin realitzar tallers
pedagògics, rutes a peu, etc.
Llavors, un altre suggeriment podria ser que de la xarxa de carrils bici inaugurar un
carril bici o un d’existent. Com també editar algun tríptic de les accions que es duen
a terme, sobre la promoció de vehicles elèctrics o sobre el civisme.
I finalment, la possibilitat de firmar la carta d’adhesió de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat.
I, un tercer prec sobre els lavabos públics. Trobem molt encertada la disponibilitat
d’uns lavabos públics ja que es tracta d’un servei al ciutadà i al visitant, de primera
necessitat; i, per fer visible aquest servei volem proposar que es podrien instal·lar
rètols indicadors de la seva situació en diversos espais cèntrics i concorreguts com:
a la Plaça dels Turers, a la Plaça Dr. Rovira o a la Plaça Major.

Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Vull fer un comentari referent als Banys Vells. Els Banys Vells ens preocupa perquè
havíem aconseguit en l’anterior etapa, en l’anterior concessió, que els Banys Vells
esdevinguessin un espai obert tot l’any i que s’havia convertit amb una cosa
absolutament normal i usual.
Nosaltres creiem que aquesta situació que s’ha donat, potser per una mala
planificació, amb una nova convocatòria per a la seva concessió ha perjudicat
greument aquest servei, el qual és estimat per Banyoles i per al turisme que ens
visita.
És evident que, s’ha fet el que s’ha pogut tot i que potser partíem d’un problema
d’inici i que no es va preveure tenir una nova concessió en el moment just en què
es necessitava; quan l’anterior concessió hagués renunciat als seus drets.
S’estan fent esforços per acabar-ho, diumenge hi treballaven, ja ho tenim en
compte, però, això és per posar damunt la taula que és un problema que a tots ens
dol i que es podia haver evitat amb una previsió en el moment que calia. Per tant,
això a nosaltres ens dol.
Sr. Alcalde:
Començaré per vostè, Sra. Masgrau. La veritat és que m’agrada que m’ho hagi
preguntat perquè és evident que a tots nosaltres ja ens agradaria que els Banys
Vells ara ja estiguessin oberts. Jo no li puc negar aquesta qüestió.
Però, si nosaltres hem fer una concessió a un màxim de 6 anys amb la pròrroga
corresponent, si escau, doncs, jo penso que hem de fer una cosa ben feta: hem de
començar-ho bé.
I, amb els concessionaris que jo m’hi vaig reunir la setmana passada varen dir:
preferim obrir més tard però obrir bé; i, nosaltres com a Ajuntament diem el
mateix. Les obres van a un ritme accelerat. També estan fent millores als vestidors,
als tancaments i al bany o sigui que tota la inversió que havien de fer en els 4 anys
l’estan fent ara, per tant, que començarem amb els Banys Vells en tot ben arreglat.
Sí que és un lloc estimat per això que ho hem de fer bé precisament a l’antic
concessionari no se li va renovar perquè no feia les coses bé i aquest plenari hi va
estar d’acord.

Per tant, el que fem ara és una inversió clarament de servei públic. I, és més, volen
obrir un dilluns o un dimarts perquè la gent s’hi habituï i perquè els dissabtes i
diumenges que hi ha més gent es pugui donar més bon servei. Aquesta considero
que ha estat una postura assenyada per part del concessionari, per tant, crec que
estarà obert a primers de juliol.
En tot cas, tots estem d’acord amb el seu comentari però jo he de donar a conèixer
la realitat de com està la situació.
Els rètols informatius entre l’Estany i el Barri Vell: ens hem de felicitar tots plegats
perquè és una decisió que hem pres tots de manera conjunta. En tot cas, sempre hi
ha aquell rètol que no és el millor per a uns o per als altres, però, la finalitat és en
aquest sentit.
Ara s’han de marcar els carrils bici que passaran per aquests espais i que
properament es farà.
La Setmana de Mobilitat. Vostè ha posat molts exemples; en tot cas, jo la convido a
poder-ne parlar amb el Sr. Lluís Costabella, i a tots els grups que hi vulguin
participar per arribar a un bon acord en fer les coses ben fetes.
També nosaltres tenim pensada alguna actuació de bicicletes i de vianants en
alguna cruïlla com per exemple, al Pg. de la Puda amb el Pg. Mn. Constans. Per
tant, que el Regidor els pot explicar algunes qüestions en aquest sentit.
Quant als rètols indicatius dels lavabos públics. Si se n’han de posar, si és
necessari, no hi ha cap problema en fer-ho. Per tant, que se’n pugui fer un bon ús
ja que hi són, també, ens sembla correcte.
Sra. Roser Masgrau:
Una petita rèplica. Estic totalment d’acord amb el que ha explicat: de les presses i
les ganes de fer-ho bé. Jo el que poso damunt la taula no és aquesta última fase
sinó que és la fase prèvia; perquè crec que hem perdut un temps important en tot
aquest procés. Ara s’està fent el que es pot i tothom és conscient de la necessitat
d’aquest espai.
Rèplica del Sr. Alcalde:
L’inici també era complicat perquè s’havia de fer un plec que és el que hem fet i
que tothom s’hi sentís el màxim de bé possible; i que no es valorés el tema
econòmic sinó el tema de projecte. Aquestes coses escriure-les no són fàcils i
consensuar-les menys, fins i tot entre tècnics, perquè s’ha de fer un projecte que
requereix autorització de Patrimoni, per això que, aquestes coses no es poden
controlar tan fàcilment. Resulten complicades tot i estar d’acord en el fons de la
qüestió.

El Sr. Alcalde aixeca la sessió i els dóna les gràcies. I els diu que probablement
hi hagi un Ple Extraordinari aquest mes de juliol, a més del Ple Ordinari de juliol.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les
20:10h, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.

